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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α. Π.: Εισερχ. ΔΠΘ/ΠΡ/46396/36Ι8 
Ημ/νία: Εισερχ. 23/05/2018

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α. Π. Αποστολέα: Δ.Υ. 
Ημ/νία Αποστολής: 23/05/2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 
ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Κομοτηνή, 23/5/2018
Προς
Τον Πρυτανεύοντα του Δ.Π.Θ.
Καθηγητή κ. Σταύρο Τουλουπίδη

Κοινοποίηση:

Δ/νση Διοικητικού 
Σύγκλητος

ΘΕΜΑ : «Αποστολή Πρακτικού της Κεντρικής Πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για 
την ανάδειξη Πρύτανη του Δ.Π.Θ.».

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το 3° Πρακτικό της Κεντρικής Πενταμελούς 
Εφορευτικής Επιτροπής, από το οποίο προκύπτει ότι κατά τις επαναληπτικές εκλογές 
που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 όπως είχαν καθοριστεί με την 
υπ' αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/40307/3133/17.4.2018 Πρυτανική Απόφαση περί «Προκήρυξης 
εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. & Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων», εκλέχθηκε Πρύτανης 
του Δ.Π.Θ. ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Αλέξανδρος Πολυχρονίδης.

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.

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «έγκυρη ψήφος» λαμβάνεται με την έννοια του 
μαθηματικού υπολογισμού, όπως ορίζει ο νόμος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Τα Μέλη



3° Πρακτικό
Εκλογής για την ανάδειξη Πρύτανη του Δ.Π.Θ., της 23ης Μάίου 2018.

Σήμερα, Τετάρτη 23 Μάίου 2018 διεξήχθη η επαναληπτική εκλογική διαδικασία για την 
ανάδειξη Πρύτανη του Δ.Π.Θ., όπως είχε καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 
ΔΠΘ/ΠΡ/40307/3133/17.04.2018 Πρυτανική Απόφαση περί «Προκήρυξης εκλογών για την 
ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. & Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την υποβολή υποψηφιοτήτων». Οι εκλογές διεξήχθησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Συγκλήτου του Δ.Π.0., όπως αυτό καθορίστηκε με την προαναφερόμενη Απόφαση 
προκήρυξης εκλογών.

Οι εκλογές διεξήχθησαν με ευθύνη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η 
οποία ορίστηκε με τη με αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/44159/3494/08.05.2018 απόφαση του Πρύτανη του 
Δ.Π.Θ. και η οποία αποτελείται από τους :

1. Παντελίδου Καλλιρόη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Δ.Π.Ο., ως Πρόεδρο.

2. Δούδα Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δ.Π.Ο., ως τακτικό μέλος.

3. Δερβιτσιώτη Αλκιβιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ., ως τακτικό μέλος.

4. Σαπουντζή Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ., ως αναπληρωματικό μέλος.

5. Μορφακίδη Χρήστο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 
του Δ.Π.Θ., ως τακτικό μέλος.

Η επαναληπτική εκλογική διαδικασία διεξήχθη μεταξύ των δύο επικρατεστέρων 
υποψηφίων κατά τις εκλογές της 22ας Μάίου 2018, Αλέξανδρου Πολυχρονίδη, 
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. και του Βασιλείου Τσαουσίδη, Καθηγητή 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.

Στις 8.30 π.μ. η Κεντρική Πενταμελής 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 5.00 μ.μ. η Πρόεδρος της πενταμελούς Κεντρικής 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 ανά χρώμα, βρέθηκαν τετρακόσιοι τριάντα επτά (437) λευκοί
φάκελοι, όσοι και οι ψηφίσαντες Καθηγητές όλων των βαθμιδών και υπηρετούντες 
Λέκτορες του Δ.Π.Θ., και τριακόσιοι τρεις (303) γαλάζιοιφ άκελοι όσα και τα ψηφίσαντα 
μέλη ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού patj Δ.Π.Θ. με βάση τους καταλόγους



εκλεκτόρων, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν με τη με αριθμ. 
ΔΠΘ/ΔΔΚ/43150/4876/2.5.2018 Απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.
Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι ανά χρώμα και αριθμήθηκαν ενιαία τα ψηφοδέλτια 

κάθε ομάδας εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχθηκε η 
εγκυρότητα και μονογράφησαν από την Πρόεδρο της Κεντρικής 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 του Δ.Π.Θ., για 
την εκλογή Πρύτανη έχει ως εξής:

α) Το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (πρώτη ομάδα 
εκλεκτόρων): Σ= πεντακόσιοι σαράντα ένα (541).

β) Το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): Γ= τριακόσιοι 
σαράντα επτά (347).

Λαμβάνει υπόψη τον Αλγόριθμο ο οποίος ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 της αριθμ. 
153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ Β' 3255/15-9-2017), για τον υπολογισμό συνολικά των έγκυρων ψήφων των δύο (2) 
ομάδων εκλεκτόρων: Ψ= Α + (Σ X Β X 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
Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)
Σ: το σύνολο των μελών των μελών Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)
Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων)
Γ: το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων)

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ

Περιεχόμενο ψηφοδελτίου για εκλογή Πρύτανη του Δ .Π .Θ .: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

• Πολυχρονίδης Αλέξανδρος του Χρήστου

• Τσαουσίδης Βασίλειος του Θεοδώρου

Αριθμός των ψηφισάντων μελών ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων): (437)



Αριθμός των ψηφισάντων μελών ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού 
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): (303)

Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων): (425)

Άκυρα (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) : πέντε (5)
Λευκά (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων): επτά (7)

Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού 
Προσωπικού (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): (297)

Άκυρα (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) : δύο (2)
Λευκά (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): τέσσερα (4)

• Αριθμός των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο των 
ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς: μηδέν (0).

• Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: ουδεμία

1) Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ από τις δύο (2) ομάδες εκλεκτόρων έχει ως εξής:

α) Αριθμός των έγκυρων ψήφων των Μελών Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων):
Α= διακόσιοι είκοσι επτά (227)
β) Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη 
ομάδα εκλεκτόρων): Β= εκατόν εξήντα οκτώ (168)

Επιπλέον, ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε συνολικά ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 15 του 
Ν.4485/2017, όπως αποτυπώνονται στον προαναφερθέντα αλγόριθμο της παρ. 6 του 
άρθρου 6 της αριθμ. 153348/Ζ1/15- 9-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β '3255/15-9-2017) προκύπτει ως εξής: Α + (Σ X Β X 0.2) =

Γ
227 + (541 X 1 6 8 X 0 .2 ) = 279,39= 279 έγκυρες ψήφοι 

347

2) Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
από τις δύο (2) ομάδες εκλεκτόρων έχει ως εξής:

α) Αριθμός των έγκυρων ψήφων των Μελών Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων):
Α= εκατόν ενενήντα οκτώ (198)
β) Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη 
ομάδα εκλεκτόρων): Β= εκατόν είκοσι εννέα (129)

Επιπλέον, ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε συνολικά ο ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017, 
όπως αποτυπώνονται στον προαναφερθέντα αλγόριθμο παρ. 6 του άρθρου 6 της



αριθμ. 153348/Ζ1/15- 9-2017 Απόφασης του Υπουρνού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β '3255/15-9-2017) προκύπτει ως εξής: Α + (Σ X Β X 0.2) =

Γ
1 9 8+ (541 X 1 2 9 X 0 .2 ) =238,22= 238 έγκυρες ψήφοι 

347
Σύμφωνα λοιπόν με τις κείμενες διατάξεις, εκλέγεται Πρύτανης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης από 1-9-2018 έως 31-8-2022 ο Καθηγητής Αλέξανδρος 
Πολυχρονίδης επειδή συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

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

Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Μορφακίδης

4


