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ΔΝΣΑΤΘΑ
ΚΟΙΝ.: - Γξακκαηείεο Κνζκεηεηώλ ησλ Σρνιώλ
- Γξακκαηείο Τκεκάησλ
- Υπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο
ΔΝΣΑΤΘΑ
ΘΔΜΑ: «Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Πξύηαλε θαη Αληηπξπηάλεσλ γηα ηελ ηεηξαεηία
2010-2014»
Σαο γλσξίδνπκε, όηη ην Πξπηαληθό Σπκβνύιην ζηελ ππ’ αξηζ. 941/19.4.2010
ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηόπηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ Ν. 3443/06,
απνθάζηζε, όπσο, νη εθινγέο, γηα ηελ αλάδεημε Πξύηαλε θαη Αληηπξπηάλεσλ, γηα ηελ
ηεηξαεηία 2010-2014, δηεμαρζνύλ ηελ Τεηάξηε 26 Μαΐνπ 2010. Πεξαηηέξσ ζαο
γλσξίδνπκε, όηη γηα ηελ εθινγή Πξύηαλε θαη Αληηπξπηάλεσλ θαηαξηίδεηαη εληαίν
ςεθνδέιηην γηα θάζε ζπλδπαζκό, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν ππνςήθηνο
Πξύηαλεο θαη νη ππνςήθηνη Αληηπξπηάλεηο, ηνπο νπνίνπο απηόο επηιέγεη θαη πξνηείλεη
γηα εθινγή. Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
63 παξ. 2 ηνπ ππ’ αξηζ. 160/3.11.2008 Π.Γ./ηνο (Πξόηππνο Γεληθόο Δζσηεξηθόο
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ), ζην Πξπηαληθό Σπκβνύιην, κε αίηεζε ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ. Η αίηεζε απηή πεξηιακβάλεη, όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ,
νπσζδήπνηε ηνλ ππνςήθην Πξύηαλε θαη ηνπο ππνςήθηνπο Αληηπξπηάλεηο θαη
ππνγξάθεηαη ηόζν από ηνλ ππνςήθην Πξύηαλε όζν θαη από ηνπο ππνςήθηνπο
Αληηπξπηάλεηο, άιισο ζεσξείηαη άθπξε. Η σο άλσ αίηεζε απεπζπλόκελε πξνο ην
Πξπηαληθό Σπκβνύιην, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Τκήκα ΠξσηνθόιινπΓηεθπεξαίσζεο θαη Αξρείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 14 Μαΐνπ 2010
θαη ώξα 13.00. Οη ππνςήθηνη αλαθεξύζζνληαη κε απόθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ
Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 παξ. 4 ηνπ ππ’ αξηζ.
160/3.11.2008 Π.Γ./ηνο.
Δθιόγηκνη γηα ην αμίσκα ηνπ Πξύηαλε θαη ησλ Αληηπξπηάλεσλ είλαη νη
Καζεγεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο. Γελ κπνξνύλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 ηνπ Ν.1268/82, λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα εθιεγνύλ όζνη
απνρσξνύλ ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνθεξπζζνκέλεο ζεηείαο ησλ αλσηέξσ αμησκάησλ. Δπίζεο, δελ κπνξνύλ λα
εθιεγνύλ ζηα σο άλσ αμηώκαηα ηα κέιε ΓΔΠ κεξηθήο απαζρόιεζεο, θαζώο θαη όζα
δηαηεινύλ ζε αλαζηνιή αζθήζεσο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Η εθινγή ζα γίλεη από ην Δηδηθό Σώκα Δθιεθηόξσλ, όπσο ηνύην νξίδεηαη από
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ Ν. 3549/20.3.2007, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη
κε ρσξηζηά ςεθνδέιηηα γηα θάζε ζπλδπαζκό, ελώπηνλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
από ηηο 8.30 π.κ. κέρξη θαη ηηο 19.00 ηεο Τεηάξηεο 26 Μαΐνπ ε.ε. Σε πεξίπησζε πνπ,
θαηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία, θαλείο από ηνπο ππνςήθηνπο ζπλδπαζκνύο δελ
ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ κειώλ ηνπ Δθιεθηνξηθνύ
Σώκαηνο, ή αλ ππάξμεη ηζνςεθία, ε ςεθνθνξία ζα επαλαιεθζεί θαηά ηελ επόκελε
εκέξα, Πέκπηε 27 Μαΐνπ 2010, ελώπηνλ ηεο ίδηαο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζηνλ ίδην
ρώξν θαη θαηά ηηο αλαθεξόκελεο παξαπάλσ ώξεο, κεηαμύ ησλ δύν ζπλδπαζκώλ,
πνπ πιεηνςήθεζαλ, νπόηε εθιέγεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηηο πεξηζζόηεξεο
ςήθνπο. Σε πεξίπησζε λέαο ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή.
Με ηελ επθαηξία παξαθαινύκε ηνπο θ.θ. Πξνέδξνπο θαη ηνπο Γξακκαηείο ησλ
Τκεκάησλ λα παξάζρνπλ θάζε δηεπθόιπλζε ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ
απνζηέιινληεο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα ηπρόλ αηηνύκελα ζηνηρεία, γηα ηελ θαηάξηηζε
ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα νξηζηηθνπνηεζνύλ από ην
Πξπηαληθό Σπκβνύιην.
Ο ΠΡΤΣΑΝΗ
ΣΑΤΡΟ Α. ΚΟΤΜΠΙΑ
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