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Αριθ. πρωτ. 3957

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.12.2017 ΕΩΣ 31.8.2018

*****
Ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114α/4.8.2017), και
2) τις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 9 της µε αριθ. πρωτ.
153348/Ζ1/15.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µε θέµα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών
διαδικασιών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.
και διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρµογή του ν.
4485/2017» (Α∆Α: 6Γ∆Ψ4653ΠΣ-7ΑΨ),

προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του των
προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ., µε θητεία ενός
έτους και συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα από 1.12.2017 έως και
31.8.2018.

ηµεροµηνία διεξαγωγής εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 22
Νοεµβρίου 2017, από τις 9.30 π.µ. έως τις 2.00 µ.µ. Οι εκλογές
Ως

θα διεξαχθούν µε κάλπη, στο foyer της αίθουσας «De Chirico» του επί της
οδού Πειραιώς 256 κτηρίου της Α.Σ.Κ.Τ.
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Υποψηφιότητες: Εκλόγιµοι είναι οι Προπτυχιακοί φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ.
των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων
που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα εξάµηνα.
Το εκλόγιµο δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους, βάση των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι
εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Α.Σ.Κ.Τ., εγκρίνονται από τον Πρύτανη και οριστικοποιούνται είκοσι
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν εγγράφως
υποψηφιότητα στο κεντρικό πρωτόκολλο της Α.Σ.Κ.Τ. µέχρι και την
Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 2.00 µ.µ.
Ψηφοφορία: Η ψηφοφορία είναι άµεση, µυστική, καθολική και διεξάγεται
µε κάλπη. Κάθε σχετική λεπτοµέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας
θα καθοριστεί από την Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα οριστεί µε
απόφαση του Πρύτανη την ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017, και η οποία έχει την
ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και επίβλεψης όλης της εκλογικής
διαδικασίας έως και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων αυτής.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί: (α) στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, και
(β) στην κεντρική ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ.

Ο Πρύτανης

Παν. Χαραλάµπους
Κοινοποίηση:
• Γραµµατεία Συγκλήτου,
• ∆/νση ∆ιοικητικού

