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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 1.12.2017 

  

Την 1.12.2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στη Αίθουσα του Τομέα Φαρμακογνωσίας του 

Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, συνήλθε η 

εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους 

1. Γκίκα Ευάγγελο, Επικ. Καθηγητή 

2. Κωστάκη Κ. Ιωάννη, Επικ. Καθηγητή 

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρίας 

Φαρμακοχημείας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της. 

Η εφορευτική επιτροπή έκανε τις ακόλουθες ενέργειες για την προετοιμασία της έναρξης της 

ψηφοφορίας. 

Α) Παρέλαβε τις κάλπες, τη στρογγυλή σφραγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακοχημείας, την 

οποία όρισε ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, και τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των 

υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε 

ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες της ψηφοφορίας. 

Β) Διευθέτησε κατάλληλα την Αίθουσα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας. 

Γ) Έλεγξε την κάλπη και διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ότι είναι άδεια και ύστερα 

την έκλεισε και στη συνέχεια τη σφράγισε, σε τρόπο ώστε να μην ανοίγει χωρίς να παραβιαστούν 

τα σφραγίσματα. 

Δ) Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω η εφορευτική επιτροπής καθόρισε την εργασία, που κάθε μέλος 

θα εκτελέσει. 

Ε) Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι όλα είναι εντάξει και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι τίποτα δεν παραλήφθηκε που να εμποδίζει 



την έναρξη της ψηφοφορίας, και ότι ήρθε η ώρα που ορίζεται από την Ημερήσια Διάταξη για την 

έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή η 19:00, αποφάσισε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και κάλεσε τους εκλογείς να ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα. 

Στη συνέχεια, και αφού ψήφισε το σύνολο των παρευρισκομένων μελών που είχαν δικαίωμα 

ψήφου, η εφορευτική επιτροπή συνήλθε και πάλι και κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας. 

Περαιτέρω, αφού διαπιστώθηκε ότι οι κάλπες είναι άθικτες και οι σφραγίδες που τέθηκαν πάνω 

σε αυτές άθικτες, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής προέβησαν στην αποσφράγιση και στο 

άνοιγμα της κάλπης και στην αρίθμηση των ψηφοδελτίων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν. 

Από την αρίθμηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε μέσα είκοσι ένα (21) ψηφοδέλτια. 

Δεκαπέντε (15) ψηφοδέλτια παρελήφθησαν ταχυδρομικώς και καταμετρήθηκαν μέσω της 

δυνατότητας επιστολικής ψήφου 

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 7/12/2017, και αφού παρελήφθη και το σύνολο των επιστολικών ψήφων 

δια ταχυδρομείου σε σφραγισμένους φακέλους, η επιτροπή αφού βεβαιώθηκε ότι α) η ψηφοφορία 

έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού χωρίς καμία 

διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε 

την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.  

Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα. 

Σύνολο ψηφισάντων: Τριανταέξι (36) 

Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν. 

Μετά την καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων, η επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων 

που έλαβε κάθε υποψήφιος 

για το Διοικητικό: 

ΓΚΙΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                Δώδεκα (12) ψήφους 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                Δεκαεννέα (19) ψήφους 

ΖΩΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                Είκοσι (20) ψήφους 

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                Έξι (6) ψήφους 

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                Έντεκα (11) ψήφους 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                Τριάντα (30) ψήφους 



ΤΣΑΝΤΙΛΗ-ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                Εικοσιοκτώ (28) ψήφους 

ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 Εικοσιεπτά (27) ψήφους 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  Εικοσιτρείς (23) ψήφους 

ΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΣ                 Είκοσι (20) ψήφους 

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα 

Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. ΜΙΚΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2. ΤΣΑΝΤΙΛΗ-ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4. ΖΩΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

και επιλαχόντες οι 

1. ΓΚΙΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: 

1. ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2. ΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΣ 

Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από τα μέλη της 

εφορευτικής επιτροπής ως ακολούθως: 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γκίκας Ευάγγελος, Επικ. Καθηγητής                                Κωστάκης Κ. Ιωάννη, Επικ. Καθηγητής 

 

 

(το παρόν υπογεγραμμένο βρίσκεται στη διάθεση του απερχόμενου προέδρου Ε. Μικρού και της 

αντιπροέδρου N. Πουλή) 


