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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
 

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα,  3/6/2022  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00,
συνεδρίασε  εξ  αποστάσεως μέσω του  συστήματος  ΖΟΟΜ η τριμελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία λογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α
της υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄5364), ως Όργανο Διενέργειας
Εκλογών  (Ο.Δ.Ε.)  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  και  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας
Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ,
και  η  οποία  ορίστηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.  Πρωτ.  73707/1-6-2022  Πράξη  της
Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:…….).

Παρόντες  είναι  οι  κ.κ.  Κουτσιανάς  Άγγελος,  Μπατακίδης  Παναγιώτης  και
Σουλδάτος Ιωάννης.

Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. είναι ο/η κ. Σουλδάτος Ιωάννης  ως  το ανώτερης βαθμίδας
αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ  1  ο  :   Ορισμός  Διαχειριστή  για  τη  διεξαγωγή  της  εκλογικής
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών.

Τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζουν ως
Διαχειριστή  για  τη  διεξαγωγή  της  εκλογικής  διαδικασίας  με  ηλεκτρονική
ψηφοφορία  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  και  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας
Προέδρου  του  Τμήματος  Μαθηματικών  τον/την  Κουτσιανά  Άγγελο,  Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών.

ΘΕΜΑ 2  ο  :    Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση
Προέδρου  και  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας  Προέδρου  του  Τμήματος
Μαθηματικών.
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Τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής/όργανο Διενέργειας
Εκλογών  λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017), όπως
ισχύουν

2. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β’ 15-9-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Την ΚΥΑ αριθ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ Β΄5364)
4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 69118/18-5-2022 «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη

Προέδρου & Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Μαθηματι-
κών του Α.Π.Θ. με θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2024 και Πρόσκληση Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος» (ΑΔΑ: ΨΟΣΤ46Ψ8ΧΒ-ΘΚΜ)

6. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων αριθμ. 73375/31-5-2022 και
73400/31-5-2022

ανακηρύσσουν, έπειτα από εξέταση της εκλογιμότητας, υποψήφιο/α/ους για τη
θέση  του/της  Προέδρου,  κατ’  αλφαβητική  σειρά,  τον/την/τους  κ.κ.  Ρωμανό
Διογένη  Μαλικιώση  και  για  τη  θέση  του/της  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας
Προέδρου τον/την/τους κ.κ. Τσακλίδη Γεώργιο.

Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε
υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων
του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες
πριν  από  τη  διεξαγωγή  της  ψηφοφορίας.  Η  Κεντρική  Εφορευτική
Επιτροπή/όργανο Διενέργειας Εκλογών αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το
αργότερο  μέσα  σε  μία  (1)  ημέρα  από  την  υποβολή  και  επί  αποδοχής  τους
αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων ο οποίος αναρτάται εκ νέου μέσα στην
ίδια προθεσμία.

Η  ανακοίνωση  με  τον  πίνακα  των  υποψηφίων  θα  αναρτηθεί  στην  κεντρική
ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και στην ιστοσελίδα της οικείας Σχολής.

Το  παρόν  πρακτικό  θα  διαβιβαστεί  από  τον  Πρόεδρο  της  Κ.Ε.Ε.  στην
Κοσμητόρισσα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προς ενημέρωση του
σώματος των εκλεκτόρων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή/Όργανο Διενέργειας Εκλογών

  Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

1.    Ιωάννης Σουλδάτος  2. Άγγελος Κουτσιανάς

3. Παναγιώτης Μπατακίδης
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