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ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΣΙ)
σχετικά με
τη διαδικασία των πρυτανικών εκλογών
Το ΣΙ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, την 5η Ιανουαρίου 2015 (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 25) με τα
ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διαπίστωση απαρτίας.
2. Εξέταση του ενδεχομένου αναβολής των πρυτανικών εκλογών.
3. Λοιπά θέματα που συνδέονται με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας .
Σχετικά με το δεύτερο θέμα, κατατέθηκε σήμερα, πριν από τη συνεδρίαση του ΣΙ, δήλωσηένσταση του υποψηφίου καθηγητή κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, με την οποία ζητεί την αναβολή των
εκλογών και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης-ένστασης είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ για τις πρυτανικές εκλογές .
Επίσης, ανακοινώθηκε στο ΣΙ η απόσυρση της υποψηφιότητας του καθηγητή κ. Ιωάννη
Παπαδογιάννη, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ για τις
πρυτανικές εκλογές.
Το ΣΙ, μετά από συζήτηση, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την αναβολή των εκλογών μετά την
13 η Ιανουαρίου 2015 (ή την 14 η Ιανουαρίου 2015, αν απαιτηθεί), όπως είχε αποφασίσει στην
προηγούμενη συνεδρίασή του (Συν. υπ’ αριθμ. 24/30.12.2014). Επιπλέον, έκρινε ότι το συμφέρον του
ΑΠΘ επιβάλλει την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Αυτό , άλλωστε, επιτάσσει
και η σχετική απόφαση του ΣτΕ σε συμμόρφωση προς την οποία επαναλαμβάνεται η εκλογικη
διαδικασία.
Επίσης, το ΣΙ επιβεβαίωσε την απόφασή του για διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με
ηλεκτρονική ψήφο χωρίς την προγενέστερη διενέργεια αυτής με κ άλπη, δεδομένου ότι η σχετική
δυνατότητα προβλέπεται στο νόμο και το σχετικό πληροφοριακό σύστημα έχει πιστοποιηθεί και έχει
δοκιμαστεί επανειλημμένα με επιτυχία σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.
Ακόμη, το ΣΙ αποφάσισε τη μετάθεση της ανοικτής ακρόασης των υποψηφίων τη Δευτέρα 12
Ιανουαρίου 2015, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους υποψηφίους πριν την τελική επικοινωνία
τους με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
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