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Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών
για την ανάδειξη Προέδρου του
Τμήματος Κινηματογράφου
του ΑΠΘ για το χρονικό
διάστημα από 01.9.2016 έως
31.08.2018.

ΠΡΟΣ:
Τους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
του Τμήματος Κινηματογράφου
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του
οικείου Τμήματος)
Ενταύθα

Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 για την προκήρυξη των εκλογών για την
ανάδειξη Προέδρου του αυτοδύναμου Τμήματος,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 «Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.» του
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/2016), σύμφωνα με τις οποίες το Τμήμα Κινηματογράφου
αποκτά την αυτοδύναμη λειτουργία επειδή πληροί τις προϋποθέσεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κινηματογράφου του ΑΠΘ για τη χρονική περίοδο από 01.9.2016 έως 31.08.2018,
Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 21η του μηνός Ιουνίου του
έτους 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας η
επόμενη ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 22α Ιουνίου 2016, με την ίδια εκλογική διαδικασία,
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος
Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, που πληρούν τις
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως την
13η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.
Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Αναπληρωτές
Καθηγητές.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους.
Οι Καθηγητές μερικής απασχόλησης σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και
να εκλεγούν.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
των υποψηφιοτήτων από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. και εξ' αναβολής της την 15η Ιουνίου
2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..
Εκλέκτορες - δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος
α)
Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων
(Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές) και τον υπηρετούντα Λέκτορα του
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Τμήματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος έχει
θητεία από την 01.9.2016 έως τις 31.08.2018.
β)
Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν και όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική
ή άλλου είδους νόμιμη άδεια, χωρίς να υποβληθούν σε καμία ιδιαίτερη διοικητική
διαδικασία (οικειοθελώς και ατύπως - Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Γ.Ν.Σ.Κ.) υπ'αριθμόν 441/2009). Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση της άσκησης των
καθηκόντων τους δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τη διενέργεια
των εκλογών αυτών (άρθρο 24, του Ν.4009/2011).
Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους
ευρισκόμενους σε άδεια καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν
στις εκλογές.
Κατάλογοι
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.
Η Εκλογή θα γίνει με βάση τους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι καταρτίζονται και
τηρούνται από το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού του ΑΠΘ για την προβλεπόμενη από το
νόμο κατηγορία εκλεκτόρων, και υποβάλλονται στον Πρύτανη για σχετική έγκριση πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οπότε και οριστικοποιούνται. Μετά
την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Τα έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας με τα οποία διαβιβάζει, τις ονομαστικές καταστάσεις
των εκλεκτόρων, (εις τριπλούν), αρμοδίως υπογεγραμμένες, σφραγισμένες, και έχοντας
Γενικό Πρωτόκολλο του ΑΠΘ, θα πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι
τις 16 Ιουνίου 2016 το αργότερο, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ. Οι εν λόγω κατάλογοι,
θα αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Τμήματος ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.
Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι (αύξηση-μείωση)
μετά από αυτοδίκαιες παραιτήσεις, κ.α.- μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων - θα
ανακοινώνονται έγκαιρα στο Τμήμα και στην Εφορευτική Επιτροπή του Εκλογικού
Τμήματος.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία
του Τμήματος, έως την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, και ώρα 14:00μ.μ..
Ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και διάρκεια εκλογικής διαδικασίας
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης της
ψηφοφορίας την ενάτη πρωινή (9:00π.μ.) και ώρα λήξης τη τετάρτη απογευματινή (16:00
μ.μ.) και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη ημέρα
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ίδιες ώρες έναρξης και λήξης.
Εκλογική διαδικασία
Η εκλογική διαδικασία θα καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρίαση
της που θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. και
εξ' αναβολής της την 15η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Γραφείο Πρυτανείας
- Κοσμητεία Σχολής
- ΓΔΔΥ
- Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Τμήμα Διοίκηση

ΟΠρυτνα Με εκτίμηση

Ο Πρύτανης α/α

Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
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