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Πενταµελής Εφορευτική Επιτροπή ∆ιενέργειας εκλογών  

για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων  

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
 

Πρακτικό 2
ο
 

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019 

 

 

Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 20 Ιουνίου 2019, και ώρα 16:09, στην αίθουσα 

«Π.Πρεβελάκη» του ιστορικού κεντρικού κτηρίου της ΑΣΚΤ, επί της οδού 

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα, τα τακτικά µέλη της πενταµελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Πρύτανη και τριών 

Αντιπρυτάνεων της ΑΣΚΤ, αφού παρήλθε ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας και κηρύχθηκε η λήξη αυτής, προέβησαν στην καταµέτρηση των 

ψηφοδελτίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114) και στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 

153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255) Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων 

οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των 

µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 

4485/2017 (Α’ 114)». 

  

 

Ι. Καταµέτρηση ψηφοδελτίων για την ανάδειξη Πρύτανη της ΑΣΚΤ. 
Αφού αποσφραγίστηκαν και ανοίχθηκαν οι δύο κάλπες – µια κάλπη για 

κάθε οµάδα εκλεκτόρων – ανοίχθηκαν οι φάκελοι ανά κάλπη, αριθµήθηκαν και 

καταµετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια, ελέγχθηκε η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων 

και µονογράφτηκαν – στο επάνω δεξιό άκρο του ψηφοδελτίου – από τον 

Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την αρίθµηση και καταµέτρηση 

των ψηφοδελτίων ανά κάλπη δεν προέκυψε διαφορά µεταξύ του αριθµού των 
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ψηφοδελτίων και του αριθµού των ψηφισάντων, και διαπιστώθηκαν ανά οµάδα 

εκλεκτόρων, τα κάτωθι: 

 

Πρώτη οµάδα εκλεκτόρων (µέλη ∆ΕΠ της ΑΣΚΤ). 

1) Ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο, εκλεκτόρων 

της πρώτης οµάδας, ανέρχεται σε 41 (σαράντα ένα). 

2) Ο αριθµός των ψηφισάντων εκλεκτόρων της πρώτης οµάδας, ανέρχεται 

σε 38 (τριάντα οκτώ). 

3) Ο αριθµός των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων της πρώτης οµάδας 

εκλεκτόρων, ανέρχεται σε 1 (ένα) λευκά και 0 (µηδέν) άκυρα, ήτοι 

συνολικά σε 1 (ένα). 

4) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων, 

ανέρχεται σε 37 (τριάντα επτά), εκ των οποίων έλαβαν: 

� Αντωνόπουλος Αγγελής, 15 (δεκαπέντε) ψήφους, 

� Τρανός Νικόλαος, 22 (είκοσι δύο) ψήφους. 

Επίσης, κατά την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων της πρώτης οµάδας 

εκλεκτόρων για το αξίωµα του Πρύτανη δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

∆εύτερη οµάδα εκλεκτόρων  

(µέλη ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι της ΑΣΚΤ). 

1) Ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο, εκλεκτόρων 

της δεύτερης οµάδας, ανέρχεται σε 83 (ογδόντα τρία). 

2) Ο αριθµός των ψηφισάντων εκλεκτόρων της δεύτερης οµάδας, 

ανέρχεται σε 73 (εβδοµήντα τρία). 

3) Ο αριθµός των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων, ανέρχεται σε 0 (µηδέν) λευκά και 1 (ένα) άκυρα, ήτοι 

συνολικά σε 1 (ένα). 

4) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων, ανέρχεται σε 72 (εβδοµήντα δύο), εκ των οποίων έλαβαν: 

� Αντωνόπουλος Αγγελής, 37 (τριάντα επτά) ψηφοδέλτια, 

� Τρανός Νικόλαος, 35 (τριάντα πέντε) ψηφοδέλτια. 

5) Οι ψήφοι που προκύπτουν µετά την εφαρµογή του συντελεστή 

βαρύτητας
1
 που προβλέπεται για τις δύο οµάδες εκλεκτόρων [σύµφωνα 

                                                           

1
  Ο συντελεστής βαρύτητας υπολογίζεται σύµφωνα µε τον αλγόριθµο 

��	�	�	�	�,�

	

, όπου Β=ο αριθµός 

των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από την δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων. 
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µε το άρθρο 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και το άρθρο 6 της υπ’ 

αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255)] υπολογίζονται επί του 

αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας εκλεκτόρων, 

είναι ανά υποψήφιο: 

� Αντωνόπουλος Αγγελής, 4 (τέσσερα) ψήφοι, 

� Τρανός Νικόλαος, 3 (τρία) ψήφοι. 

Επίσης, κατά την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων για το αξίωµα του Πρύτανη δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

Υπολογίστηκε ο συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων που έλαβαν οι 

υποψήφιοι για το αξίωµα του Πρύτανη, µετά την εφαρµογή του συντελεστή 

βαρύτητας που προβλέπεται για τις δύο οµάδες εκλεκτόρων [σύµφωνα µε το 

άρθρο 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 

153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255)], και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι 

αποτελέσµατα: 

Αποτελέσµατα εκλογικής διαδικασίας για το αξίωµα του ΠΡΥΤΑΝΗ 

 
Α/α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

Έγκυρες ψήφοι  

Άθροισµα 

ψήφων 

 

 

 

 

 

 

 

µελών 

∆ΕΠ 

µελών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ 

και ∆ιοικ.Υπαλλήλων µετά 

τον υπολογισµό του 

συντελεστή βαρύτητας 

1 Αντωνόπουλος Αγγελής    15 4 19 

2 Τρανός Νικόλαος 22 3 25 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα εκλέγεται στο αξίωµα του 

Πρύτανη ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Τρανός 
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ΙΙ. Καταµέτρηση ψηφοδελτίων για την ανάδειξη  

τριών Αντιπρυτάνεων της ΑΣΚΤ. 
Αφού αποσφραγίστηκαν και ανοίχθηκαν οι δύο κάλπες – µια κάλπη για 

κάθε οµάδα εκλεκτόρων – ανοίχθηκαν οι φάκελοι ανά κάλπη, αριθµήθηκαν και 

καταµετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια, ελέγχθηκε η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων 

και µονογράφτηκαν – στο επάνω δεξιό άκρο του ψηφοδελτίου – από τον 

Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την αρίθµηση και καταµέτρηση 

των ψηφοδελτίων ανά κάλπη δεν προέκυψε διαφορά µεταξύ του αριθµού των 

ψηφοδελτίων και του αριθµού των ψηφισάντων, και διαπιστώθηκαν ανά οµάδα 

εκλεκτόρων, τα κάτωθι: 

 

Πρώτη οµάδα εκλεκτόρων (µέλη ∆ΕΠ της ΑΣΚΤ). 

1) Ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο, εκλεκτόρων 

της πρώτης οµάδας, ανέρχεται σε 41 (σαράντα ένα). 

2) Ο αριθµός των ψηφισάντων εκλεκτόρων της πρώτης οµάδας, ανέρχεται 

σε 38 (τριάντα οκτώ). 

3) Ο αριθµός των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων της πρώτης οµάδας 

εκλεκτόρων, ανέρχεται σε 3 (τρία) λευκά και 0 (µηδέν) άκυρα, ήτοι 

συνολικά σε 3 (τρία). 

4) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων, 

ανέρχεται σε 35 (τριάντα πέντε), εκ των οποίων έλαβαν: 

� Σκαλτσάς Ιωάννης, 16 (δέκα έξι ) ψήφους, 

� Βλασταράς Βασίλειος, 8 (οκτώ) ψήφους, 

� Ζήκα Φωτεινή, 11 (έντεκα) ψήφους. 

Επίσης, κατά την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων της πρώτης οµάδας 

εκλεκτόρων για το αξίωµα του Αντιπρύτανη δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

∆εύτερη οµάδα εκλεκτόρων  

(µέλη ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι της ΑΣΚΤ). 

1) Ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο, εκλεκτόρων 

της δεύτερης οµάδας, ανέρχεται σε 83 (ογδόντα τρία). 

2) Ο αριθµός των ψηφισάντων εκλεκτόρων της δεύτερης οµάδας, 

ανέρχεται σε 73 (εβδοµήντα τρία). 

3) Ο αριθµός των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων, ανέρχεται σε 3 (τρία) λευκά και 7 (επτά) άκυρα, ήτοι 

συνολικά σε 10 (δέκα). 
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4) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων, ανέρχεται σε 63 (εξήντα τρία), εκ των οποίων έλαβαν: 

� Σκαλτσάς Ιωάννης, 19 (δέκα εννέα) ψηφοδέλτια, 

� Βλασταράς Βασίλειος, 23 (είκοσι τρία) ψηφοδέλτια, 

� Ζήκα Φωτεινή, 21 (είκοσι ένα) ψηφοδέλτια. 

5) Οι ψήφοι που προκύπτουν µετά την εφαρµογή του συντελεστή 

βαρύτητας
2
 που προβλέπεται για τις δύο οµάδες εκλεκτόρων [σύµφωνα 

µε το άρθρο 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και το άρθρο 6 της υπ’ 

αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255)] υπολογίζονται επί του 

αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας εκλεκτόρων, 

είναι ανά υποψήφιο: 

� Σκαλτσάς Ιωάννης, 2 (δύο) ψήφοι, 

� Βλασταράς Βασίλειος, 2 (δύο) ψήφοι, 

� Ζήκα Φωτεινή, 2 (δύο) ψήφοι. 

Επίσης, κατά την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων της δεύτερης οµάδας 

εκλεκτόρων για το αξίωµα του Αντιπρύτανη δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

Υπολογίστηκε ο συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων που έλαβαν οι 

υποψήφιοι για το αξίωµα του Αντιπρύτανη, µετά την εφαρµογή του 

συντελεστή βαρύτητας που προβλέπεται για τις δύο οµάδες εκλεκτόρων 

[σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και το άρθρο 6 της 

υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255)], και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι 

αποτελέσµατα: 

Αποτελέσµατα εκλογικής διαδικασίας για το αξίωµα του 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ 

 
Α/α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

Έγκυρες ψήφοι  

Άθροισµα 

ψήφων 

 

µελών 

∆ΕΠ 

µελών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ 

και ∆ιοικ.Υπαλλήλων µετά 

τον υπολογισµό του 

συντελεστή βαρύτητας 

1 Σκαλτσάς Ιωάννης 16 2 18 

2 Βλασταράς Βασίλειος 8 2 10 

3 Ζήκα Φαίη 11 2 13 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα εκλέγονται στο αξίωµα 

                                                           

2
  Ο συντελεστής βαρύτητας υπολογίζεται σύµφωνα µε τον αλγόριθµο 
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, όπου Β=ο αριθµός 

των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από την δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων. 
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του Αντιπρύτανη οι κάτωθι Αναπληρωτές Καθηγητές: 

Σκαλτσάς Ιωάννης. 

Ζήκα Φωτεινή. 

Βλασταράς Βασίλειος. 

 

 

Στο σηµείο αυτό και ώρα 17:45 ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία 

και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό. 

Στο Πρακτικό αυτό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

αυτού, οι σηµειώσεις που τηρήθηκαν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης της 

Εφορευτικής Επιτροπής και αφορούν στην καταµέτρηση και υπολογισµό των 

ψήφων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και το 

άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255). 

Επίσης, το παρόν Πρακτικό συνοδεύεται από τα αριθµηµένα και 

καταµετρηµένα ψηφοδέλτια – ανά οµάδα εκλεκτόρων – για την εκλογική 

διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη και την εκλογική διαδικασία ανάδειξης τριών 

Αντιπρυτάνεων της ΑΣΚΤ. 

 

Για την Εφορευτική Επιτροπή 

 
Τα Μέλη       Ο Πρόεδρος 

 

 

Αρβανίτης Νικόλαος     Γουρζής Ιωάννης 

 

 

Ιωαννίδης Κων/νος 

 

 

Κονταράτος Ιωάννης 

 

 

Μπέτσου Βασιλική 

 


