
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Κ.Ε.Ε. 

 

 

Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με τη με αριθμ. 159/11.09.2018 

Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 

Ω5ΞΔ469Β7Λ-50Χ) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, μετά από νόμιμη 

πρόσκληση, συγκεντρώθηκε στο κτίριο Βουρλιώτη (Κτίριο Α) και αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114). 

2. Τη με αριθμ. 145/04.09.2018 Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 
ΨΧΟΚ469Β7Λ-1Ι3). 

3. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του/της Προέδρου 

και του Αναπληρωτή Προέδρου έληξε την 11/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. 

4. Το με αρ. 160/11.09.2018. έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών με 

το οποίο διαβιβάστηκαν οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για το 

αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου (μία (1) υποψηφιότητα για το 

αξίωμα του Προέδρου και μία (1) υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή 

Προέδρου). 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 8444/12.09.2018 έγγραφο του ΠΤΔΥ Σάμου από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας των υποψηφίων. 

 

Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα και ανακηρύσσει υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου τους κάτωθι κατά σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της υποψηφιότητας: 

 

Α. Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου 

1. Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, αριθμ. πρωτ. 150/05.09.2018 
 

Β. Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου 

1. Ελευθέριος Ταχτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής, αριθμ. πρωτ. 156/10.09.2018 



 

Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων και λόγω συνδρομής κωλυμάτων σε 

υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του 

νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου 

διενέργειας των εκλογών, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας, ήτοι την 27/09/2018. 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα 

σε δυο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των 

υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια 

προθεσμία.  

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Στέλιος Ζήμερας 

 

 

 

Τα μέλη 

 

Πέτρος Χατζόπουλος             -  Αθανάσιος Ρακιτζής  

 

 

 

 


