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Κζρκυρα, 03-09-2019
Αριθ. Πρωτ.: 4136
ΠΡΟ: τουσ φοιτητζσ
του Ιονίου Πανεπιςτημίου
(προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ
και υποψήφιουσ διδάκτορεσ)

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη εκπροςϊπων των φοιτητϊν του Ιονίου Πανεπιςτημίου
ςτη φγκλητο για το ακαδ. ζτοσ 2019 - ϋ20.

Καλοφνται οι φοιτητζσ να εκλζξουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ ςτη Σφγκλητο του Ιονίου
Πανεπιςτημίου ςφμφωνα με:
α) Τισ διατάξεισ του άρθρου 13, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωςη
και λειτουργία τησ ανϊτατησ εκπαίδευςησ, ρυθμίςεισ για την ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ»,
β) την αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Βϋ)
Υπουργική απόφαςη, με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017
Υπουργική Απόφαςη, ωσ εξήσ:
1. Οι εκπρόςωποι των φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλζγονται με
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από το ςφνολο των φοιτθτϊν με δικαίωμα ςυμμετοχισ
ςφμφωνα με τθν περ. β’ του άρκρου 2 του ν. 4485/2017 τθσ οικείασ κατθγορίασ (α)
προπτυχιακοί φοιτθτζσ και β) μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ.
2. Η εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται ςε ετιςια βάςθ και ςε κοινι θμερομθνία, θ οποία
ορίηεται και προκθρφςςεται από τα αρμόδια ςυνδικαλιςτικά όργανα των φοιτθτϊν. Οι
φοιτθτζσ ψθφίηουν για τθν ανάδειξθ των εκπροςϊπων τουσ ςε τρεισ (3) διαφορετικζσ
κάλπεσ, που αφοροφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα (Συνζλευςθ τμιματοσ και Γενικι
Συνζλευςθ Τομζα), τθ Σχολι (Γενικι Συνζλευςθ και Κοςμθτεία) και τθ ςφγκλθτο. Σε
περιπτϊςεισ όπου θ ςχολι ζχει μόνο ζνα τμιμα (άρκρο 9 παρ. 2 του ν. 4485/2017), θ
εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται με δφο (2) κάλπεσ. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςε όλα τα ψθφοδζλτια ανά τμιμα, Σχολι και Σφγκλθτο εφόςον είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχο τμιμα.
3. Η εκλογι γίνεται με άμεςθ, μυςτικι και κακολικι ψθφοφορία, θ οποία
προκθρφςςεται από τα όργανα των φοιτθτϊν, τα οποία είναι υπεφκυνα για τθ
ςυγκρότθςθ ςχετικισ εφορευτικισ επιτροπισ, ανά τμιμα, ανά Σχολι και ανά Ίδρυμα. Οι
επιτροπζσ αποτελοφνται από φοιτθτζσ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ και είναι υπεφκυνεσ
για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ. Οι υποψθφιότθτεσ, οι παραιτιςεισ
και οι ενςτάςεισ ςχετικά με τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων, υποβάλλονται ςτθ ςχετικι
εφορευτικι επιτροπι και πρωτοκολλοφνται.

Ωσ φοιτητζσ νοοφνται οι προπτυχιακοί φοιτητζσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητζσ και οι
υποψήφιοι διδάκτορεσ (άρθρο 2 Οριςμοί, περ. α του Ν. 4485/2017).
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτα εκλεκτορικά ςϊματα για την εκλογή οργάνων διοίκηςησ
Α.Ε.Ι., καθϊσ και δικαίωμα εκλογήσ ςτα όργανα αυτά ζχουν: (άρθρο 2 Οριςμοί, περ. β
του Ν. 4485/2017):
- οι προπτυχιακοί φοιτητζσ των οποίων η διάρκεια φοίτηςησ δεν ζχει υπερβεί τη
διάρκεια των εξαμήνων που απαιτοφνται για τη λήψη του τίτλου ςπουδϊν, ςφμφωνα
με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, προςαυξανόμενη κατά τζςςερα (4) εξάμηνα,
- οι μεταπτυχιακοί φοιτητζσ των οποίων η διάρκεια φοίτηςησ δεν ζχει υπερβεί τη
διάρκεια του ενδεικτικοφ προγράμματοσ του Π.Μ.Σ ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοι,
- υποψήφιοι διδάκτορεσ που διανφουν τα πζντε (5) πρϊτα ζτη.
Η εκλογική διαδικαςία θα πρζπει να ζχει ολοκληρωθεί και το ςχετικό Πρακτικό να
ζχει αποςταλεί ςτη Γραμματεία Συγκλήτου το αργότερο μζχρι τισ 10/09/2019.

Ο Πρφτανησ του Ιονίου Πανεπιςτημίου

Καθηγητήσ Βαςίλειοσ Χρυςικόπουλοσ

Σο παρόν ζγγραφο να αναρτηθεί ςτην κεντρική ιςτοςελίδα του Ιονίου
Πανεπιςτημίου και να διαβιβαςθεί μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε όλα τα
ακαδημαϊκά Σμήματα ςτην Κζρκυρα για ανάρτηςη ςτον πίνακα ανακοινϊςεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
- Γραφείο Πρφτανη
- Αναπληρωτζσ Πρφτανη,
- Συντονιςτή Υπηρεςιϊν Ι.Π.,
- Νομική Υπηρεςία,
- Διεφθυνςη Διοικητικοφ
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Γραμματείεσ Ακαδημαϊκϊν Τμημάτων ςτην Κζρκυρα

