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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη Εκλογών
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
με διετή θητεία
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)
- Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με ζητήματα οργάνων διοίκησης των
ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)
- Την Υπουργική Απόφαση (Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) 153348/Ζ1 (ΦΕΚ
3255/15- 9-2017)
Προκηρύσσουμε
εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
από 20.03.2019 για δύο έτη
Ως ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται η Δευτέρα 17
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09.00 – 14.00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της
Διδακτικής της Τέχνης, στο κτίριο της ΑΣΚΤ που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς
256 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας η εκλογική διαδικασία
θα επαναληφθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο
χώρο.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με επιστολή από Δευτέρα 19 έως και
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, έως 14.00 στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42 (Κεντρικό Κτίριο ΑΣΚΤ).
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1.
Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου
2.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3.
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
- Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης
μέλος Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος
για θητεία δυο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π των δυο πρώτων βαθμίδων

ΑΔΑ: 7Υ2Χ46Ψ8ΝΖ-9Ω9

μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του επίκουρου. Αν δεν
υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ
των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δυο πρώτες
βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου.
- Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας.
- Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ,
Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
- Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δυο (2) ξεχωριστά
ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων
και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους
για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους
Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.
- Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων από τις δυο ομάδες εκλεκτόρων. Αν κανείς από τους υποψηφίους
Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8, του
άρθρου 15 του ν. 4485/17.
- Αν υπάρχει μόνο ένας/μια υποψήφιος/α, αυτός/η εκλέγεται αν συγκεντρώσει
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
- Για την εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 8
του άρθρου 23 του ν. 4485/2017.
Εκλέκτορες-δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος:

- Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
απαρτίζεται:
α.
από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων) και
β.
από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τμήματος
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
- Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας,
εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση των καθηκόντων
τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας.
Εκλογικοί κατάλογοι:

- Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι
καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος
και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Εκλογική διαδικασία:

- Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα,
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τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος.
- Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
- Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και
Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της,
επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον
Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κοσμήτορας

Άγγελος Αντωνόπουλος

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
- Πρύτανη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Χαραλάμπους
- Γραμματέα Συγκλήτου, κα Κων/να Ιωάννου
- Αν. Γεν. Δ/ντρια κα Κων. Σπυροπούλου
- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Γραμματέα κα Μ. Κατρά
- Τμήμα Προσωπικού ΑΣΚΤ, κα Αν. Χαράπη
- Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
- Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην κεντρική ιστοσελίδα της
Α.Σ.Κ.Τ., στον πίνακα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και στους πίνακες ανακοινώσεων των
κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.

