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Καρλόβασι, 01/11/2018 

                     Αρ. Πρωτ.: 744 
 ΠΡΟΣ: 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών  
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών για συμμετοχή στην Κοσμητεία της  
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 
και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2000 (ΦΕΚ 72/΄τ.Α΄/10.03.2000) περί ίδρυσης του 
Τμήματος «Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης» στο Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
μετονομασθέν σε Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β΄ του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2005 
(ΦΕΚ 37/τ.Α΄/17.02.2005), 

 Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013) περί 
συγχώνευσης του Τμήματος  Μαθηματικών  με το Τμήμα Στατιστικής και 
Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, στο Τμήμα Μαθηματικών,  
με έδρα το Καρλόβασι Σάμου και περί λειτουργίας εισαγωγικής κατεύθυνσης 
Μαθηματικών και εισαγωγικής κατεύθυνσης «Στατιστικής και Αναλογιστικών – 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, από το ακαδ. έτος 2013-2014, 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) 
περί κατάτμησης του Τμήματος Μαθηματικών στα Τμήματα: α) Μαθηματικών και 
β) Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και περί 
επαναλειτουργίας των ως άνω, ως δύο ανεξάρτητων Τμημάτων, από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (ήτοι: από 01/09/2018), 

 Την αριθμ. 6437/16.07.2018 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη με θέμα «Αυτοδίκαιη 

ένταξη μελών Δ.Ε.Π. και κατανομή μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τμήματος 



Μαθηματικών της Μονοτμηματικής Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στα τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών που προκύπτουν από 01.09.2018 με την 

κατάτμηση του τμήματος Μαθηματικών, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του 

άρθρου 75, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017)» (ΦΕΚ 3358/10.08.2018, 

τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3653/27.08.2018, τ.Β΄) (ΑΔΑ: ΩΗΠ1469Β7Λ-

ΣΔ7), 

 Την υπ’ αρ. 10054/8.10.2018 διαπιστωτική Πράξη Πρυτάνισσας με θέμα «Εκλογή 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών 

– Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» (ΦΕΚ 601/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17.10.2018_ ΑΔΑ: 

ΩΘ3Ν469Β7Λ-ΝΒΕ), 

 Την υπ΄ αριθμ. 599/19.10.2018 Πράξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και 
Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών με θέμα «Συγκρότηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (ΑΔΑ: ΩΤΗ8469Β7Λ-Σ0Λ),  

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6α του 
άρθρου 19 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018),  

 Το γεγονός ότι στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών δεν λειτουργούν Τομείς, 

 Την υπ΄ αριθμ. 8906/20.09.2018 Απόφαση Πρυτάνισσας με θέμα «Ρύθμιση 
θεμάτων εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4485/2017 για τη Σχολή 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4767/τ.Β΄/25.10.2018 _ 
ΑΔΑ: ΩΙΔΧ469Β7Λ-6Υ9), 

 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/ τ.Α΄/2010) περί ενίσχυσης 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, 

 
προκηρύσσει 

 
εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών 
– Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών για συμμετοχή στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θητεία ενός (1) έτους και ημερομηνία λήξης την 
31η/08/2019.  

Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στις 21/11/2018, ημέρα Τετάρτη, 
από 09:00 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Ι2 του κτιρίου «Εμπορική» στο 
Καρλόβασι – Σάμου. 
 
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη, 22/11/2018, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο. 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μέλη ΔΕΠ, πλήρους απασχόλησης, που κατέχουν θέση 

καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή.  



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, εντός πενθήμερης 

προθεσμίας από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης των εκλογών, ήτοι έως και την 

Τρίτη, 06/11/2018. 

 
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στον κ. Σ. 
Ξανθόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος (κτίριο Προβατάρη, γραφείο H7). 

 Με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση proedros-actuar@aegean.gr   

Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, η οποία 

εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων, ήτοι την Τετάρτη, 07/11/2018. 

Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και ορίζονται με απόφαση 
του Προέδρου του Τμήματος. τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
της ψηφοφορίας. 
 
Το εκλεκτορικό σώμα αποτελούν όλα τα μέλη της Συνέλευσης, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι τελούντες σε άδεια. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, επί του οποίου οι εκλέκτορες δηλώνουν την προτίμησή τους, με σταυρό, για 
μέχρι τρεις (3) υποψηφίους.  

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Οι 
λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σε 
περίπτωση που το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των 
εκλεκτόρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων δυο εργάσιμων ημερών 
και εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, ακόμη 
και αν το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων, 
Επί ισοψηφίας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα και μεταξύ 
ισοψηφούντων ομοιοβάθμων εκλέγεται ο αρχαιότερος με βάση το ΦΕΚ διορισμού στη 
συγκεκριμένη βαθμίδα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε περίπτωση που η εφαρμογή του 
παραπάνω κριτηρίου αρχαιότητας αποβεί ατελέσφορη, η αρχαιότητα καθορίζεται 
αναλόγως από τα ΦΕΚ διορισμού στην προηγούμενη βαθμίδα. Συμπληρωματικά και 
αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ανάδειξη των οργάνων ΑΕΙ. 

Γ. ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται από την εφορευτική επιτροπή στον 
Πρόεδρο και στους εκλέκτορες και αναρτάται, με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής 
στον ιστότοπο του τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος.  
Για την εκλογή συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή το οποίο 
παραδίδεται στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη για τους 
εκλεγέντες, η οποία κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής, στη Πρυτάνισσα, στη 
Σύγκλητο, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στα δυο τμήματα αυτής.  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή δεν υπηρετούν μέλη ΔΕΠ ικανής 
βαθμίδας και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού τρία (3), οι εκπρόσωποι του τμήματος 
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ορίζονται για θητεία ενός (1) έτους από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, από μέλη ΔΕΠ όλων 
των βαθμίδων με προτεραιότητα στις τρεις πρώτες βαθμίδες.  

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πρόγραμμα 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Στυλιανός Ξανθόπουλος 
 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Συνημμένα: 
- Αίτηση Υποψηφιότητας 

 
Εσωτερική διανομή: 
- Πρυτάνισσα 
- Αντιπρυτάνεις 
- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων 
- Σχολή Θετικών Επιστημών  
- Περιφερειακή Δ/νση Σάμου (για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας) 
- Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Σάμου 
- κα Αγγελική Παριανού  (για  την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό  τόπο του 

Ιδρύματος, της οικείας Σχολής και του Τμήματος)  
 


