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ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 

 

Στην Κοζάνη σήμερα, Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η εκλογική 

διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την αριθμ. 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών του Τμήματος 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και 

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά (και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις). Τα μέλη της Τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τα απαραίτητα κρυπτογραφικά κλειδιά ψηφοφορίας. Το σύστημα 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών του 

Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, τα οποία έχουν ως εξής:  

 

Πρώτος Κύκλος Σπουδών (Προπτυχιακό) 

Αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων :…1329…………………………………………………………………………… 

Αριθμός των ψηφισάντων :………43…………………………………………………………………………………………………. 

Αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: ………43………………………………………………………………………. 

• Ο/Η  υποψήφιος/α Μιχαήλ Ζάχος για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών Πρώτου Κύκλου Σπουδών 

(Προπτυχιακό) έλαβε από τους εκλογείς………………26………………………………….έγκυρες ψήφους, συνεπώς, 

εκλέγεται ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (άρθρο 8, 

παρ.6 Απόφαση 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022). 

 

Δεύτερος Κύκλος Σπουδών (Μεταπτυχιακό) 

Αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων :…130…………………………………………………………………………… 

Αριθμός των ψηφισάντων :………76…………………………………………………………………………………………………. 

Αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: …………………76……………………………………………………………. 
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• Ο/Η  υποψήφιος/α Δημήτριος Καπρίνης (μετά από κλήρωση με τον ισοψηφίσαντα υποψήφιο 

Κωνσταντίνο Πολύμερο) για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών Δεύτερου Κύκλου Σπουδών 

(Μεταπτυχιακό)  έλαβε από τους  εκλογείς…………………26………………………………. έγκυρες ψήφους, 

συνεπώς, εκλέγεται ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

(άρθρο 8, παρ.6 Απόφαση 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022). 

 

Τρίτος Κύκλος Σπουδών (Διδακτορικό) 

Αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων :…7………………………………………………………………………………… 

Αριθμός των ψηφισάντων :…………………3………………………………………………………………………………………. 

Αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: ……………3…………………………………………………………………. 

• Ο/Η  υποψήφιος/α Σοφία Καραγιαννοπούλου για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών Τρίτου 

Κύκλου Σπουδών (Διδακτορικό)  έλαβε από τους  εκλογείς…………………3………………………………. έγκυρες 

ψήφους, συνεπώς, εκλέγεται ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (άρθρο 8, παρ.6 Απόφαση 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022). 

 

 

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή 

1) Τραϊανός Βασιλείου  

2) Στέργιος Βαρελάς  

3) Αντώνιος-Ραφαήλ Καραλίγκας  

 
 
Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 


