ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 12 Μαΐου 2011
Αριθµ. Πρωτ.: 7974
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρµόδια: κα Ε. Πέττα
Τηλ
: 2610-969.039
Fax
: 2610-996.664
E-mail : recsec@upatras.gr

ΠΡΟΣ : - Τον Κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ : - κ.κ. Προέδρους και Γραµµατείς Τµηµάτων
της Πολυτεχνικής Σχολής
- Γραµµατεία Πολυτεχνικής Σχολής
- Μέλη Εκλεκτορικού Σώµατος

Μέλη ΔΕΠ

Προπτυχιακοί Φοιτητές
 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό
Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό
Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Λοιπό Επιστηµονικό Προσωπικό
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Εκλογές Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τµηµάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου για τη διετία 2011-2013»
Σας γνωρίζουµε, ότι το Πρυτανικό Συµβούλιο στην υπ’ αριθ. 992/9.5.2011
συνεδρίασή του αποφάσισε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3443/2006, οι
εκλογές για την ανάδειξη, για τη διετία 2011-2013, Προέδρων και Αναπληρωτών
Προέδρων των Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύµατος, των οποίων η θητεία
λήγει στις 31.8.2011, να διεξαχθούν, ως εξής:
α/
α
1
2
3
4
5
6
7

ΤΜΗΜΑ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γενικό
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικών
Η/Υ
και
Πληροφορικής
Μηχανολόγων
και
Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χηµικών Μηχανικών

Ηµεροµηνία διεξαγωγής
πρώτης ψηφοφορίας
20/6/2011, ηµέρα Δευτέρα
15/6/2011, ηµέρα Τετάρτη

Ηµεροµηνία
επαναληπτικής ψηφοφορίας
21/6/2011, ηµέρα Τρίτη
16/6/2011, ηµέρα Πέµπτη

15/6/2011, ηµέρα Τετάρτη
22/6/2011, ηµέρα Τετάρτη

16/6/2011, ηµέρα Πέµπτη
23/6/2011, ηµέρα Πέµπτη

27/6/2011, ηµέρα Δευτέρα

28/6/2011, ηµέρα Τρίτη

20/6/2011, ηµέρα Δευτέρα
27/6/2011, ηµέρα Δευτέρα

21/6/2011, ηµέρα Τρίτη
28/6/2011, ηµέρα Τρίτη

Σηµειώνουµε, ότι δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
28 του Ν. 2083/1992, έχουν µέλη ΔΕΠ της βαθµίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή
Καθηγητή.
Δεν µπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί αυτός που αποχωρεί, λόγω
συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης θητείας
των ανωτέρω αξιωµάτων καθώς και µέλη ΔΕΠ µερικής απασχόλησης.
Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
63 του Π.Δ/ΤΟΣ 160/3.11.2008 µε αίτηση των ενδιαφεροµένων στο Τµήµα ΠρωτοκόλλουΔιεκπεραίωσης και Αρχείου του Πανεπιστηµίου, ως εξής:
• Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µέχρι τις 10 Ιουνίου τ.ε., ηµέρα Παρασκευή και ώρα
13.30 µ.µ.,
• Γενικό Τµήµα µέχρι τις 3 Ιουνίου τ.ε., ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 µ.µ.,
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών µέχρι τις 3 Ιουνίου
τ.ε., ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 µ.µ,
• Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής µέχρι τις 10 Ιουνίου τ.ε., ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 13.30 µ.µ.,
• Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών µέχρι τις 17 Ιουνίου τ.ε., ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 13.30 µ.µ.,
• Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µέχρι τις 10 Ιουνίου τ.ε., ηµέρα Παρασκευή και ώρα
13.30 µ.µ. και
• Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µέχρι τις 17 Ιουνίου τ.ε., ηµέρα Παρασκευή και ώρα
13.30 µ.µ.
Οι θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι διακριτές και δεν προβλέπεται
η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο και για τις δύο θέσεις.
Οι υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Π.Δ/τος 160/3.11.2008.
Η εκλογή θα γίνει από Ειδικό Σώµα Εκλεκτόρων, όπως αυτό ορίζεται από τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3549/20.3.2007 και τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 67 του Π.Δ/τος 160/3.11.2008.
Η ψηφοφορία είναι µυστική και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος. Εάν κατά την
πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος ή εάν υπάρξει ισοψηφία, η
ψηφοφορία θα επαναληφθεί µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Στην
περίπτωση αυτή εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση
νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Μοναδικός
υποψήφιος δεν εκλέγεται, εάν δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 1/3 στο σύνολο των ψήφων
του Εκλεκτορικού Σώµατος, οπότε και η διαδικασία εκλογής επαναλαµβάνεται από την
αρχή. Σε περίπτωση αδυναµίας εκλογής Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται
προσωρινός Πρόεδρος µε απόφαση της Συγκλήτου και επαναλαµβάνεται µέσα στο ίδιο έτος
η εκλογή για την κάλυψη του υπόλοιπου χρόνου της θητείας.
Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας
Αναπληρωτών Προέδρων θα γίνει ταυτόχρονα.

για

την

ανάδειξη

Προέδρων

και

Η Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής παρακαλείται για την αποστολή των εκλογικών
καταλόγων κατά κατηγορία των εκλεκτόρων (µέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί φοιτητές,
µεταπτυχιακοί φοιτητές, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό), οι οποίοι
θα πρέπει να οριστικοποιηθούν ένα µήνα πριν την ηµέρα της διεξαγωγής των εκλογών και
να εγκριθούν από το Πρυτανικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 63 του Π.Δ./ΤΟΣ 160/3.11.2008.

Στη συνέχεια το Πρυτανικό Συµβούλιο αποφάσισε να σας αναθέσει την ευθύνη της
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα θα επιµεληθείτε αναλυτικά για κάθε
Τµήµα της συγκρότησης των Εφορευτικών Επιτροπών, του ορισµού του χώρου και του
χρόνου της ψηφοφορίας, της διαµόρφωσης του χώρου, της τοποθέτησης καλπών, της
έκδοσης των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων, όπως αυτά αναφέρονται στις
διατάξεις του Π.Δ./τος 160/3.11.2008, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την
οµαλή διεξαγωγή των εκλογών.
Επίσης παρακαλούµε τις Γραµµατείες των Τµηµάτων για την ενηµέρωση όλων των
µελών του Σώµατος των Εκλεκτόρων.
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