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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ EΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Exoντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/4.8.2017 τ.α’:
Προκηρύσσουµε εκλογές για την ανάδειξη ∆ιευθυντών των Εργαστηρίων:
I, IA, IB
Ορίζουµε

Ζωγραφικής
ως

ηµεροµηνία

διεξαγωγής

των

εκλογών

την ∆ευτέρα 5

Νοεµβρίου 2018 από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ. µ. στο κτίριο της Σχολής
επί της οδού Πειραιώς 256 στην αίθουσα της ∆ιδακτικής της Τέχνης .
Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της
κοινοποίησης της προκήρυξης

(από 8/10/2018 έως και 19/10/2018)

υποβάλλονται στην Γραµµατεία οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ∆ιευθυντές των
Εργαστηρίων.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την λήξη της
προηγούµενης προθεσµίας καλείται από τον ∆ιευθυντή του Τοµέα Ζωγραφικής το
Εκλεκτορικό Σώµα, προκειµένου να προβεί µε άµεση και µυστική ψηφοφορία στην εκλογή
∆ιευθυντών Εργαστηρίων.
Ο ∆ιευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών,
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως ∆ιευθυντή για περισσότερες από µία θητείες.

Η ιδιότητα του ∆ιευθυντή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µονοπρόσωπου οργάνου ή
µέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ ,
∆εν µπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συµπλήρωσης
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης θέσης.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Το Εκλεκτορικό Σώµα για την εκλογή ∆ιευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη ∆.Ε.Π
που µετέχουν στoν αντίστοιχο Τοµέα.
Οι ∆ιευθυντές Εργαστηρίων του Τοµέα Ζωγραφικής εκλέγονται από τον Τοµέα Ζωγραφικής.
∆ιευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων.
Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα, µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε
και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον αντίστοιχο ∆ιευθυντή του Τοµέα,
παρουσία των ισοψηφησάντων.
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου ∆ιευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα
καθήκοντά του ο έως τότε ∆ιευθυντής ακόµη και εάν έχει λήξει η θητεία του.
Η Εφορευτική Επιτροπή θα οριστεί στα πλαίσια Συνέλευσης του Τµήµατος.
Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα Ζωγραφικής

