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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για την εκλογή εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο.

Καλούνται   οι   μεταπτυχιακοί   φοιτητές   των   Τμημάτων   του   Πανεπιστημίου 
να  προσέλθουν την  Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010,  ώρα 9 π.μ.  έως 6  μ.μ.,  για την 
εκλογή δύο (2) εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Τα 
εκλογικά τμήματα ορίζονται ως εξής:
1°  Εκλογικό  Τμήμα  Μέγαρο   Θεωρητικών  Επιστημών  3ος  όροφος  αίθουσα  4. 
Θα ψηφίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων:
• Της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
• Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
• Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
• Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
2°     Εκλογικό   Τμήμα     Φιλοσοφική   Σχολή   2ος   όροφος   αίθουσα   207 
(Εντευκτήριο Προσωπικού). Θα ψηφίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων:
• της Θεολογικής Σχολής
• της Φιλοσοφικής Σχολής
3°   Εκλογικό Τμήμα    Γραφείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Χημείας. 
Θα ψηφίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων:
• Φαρμακευτικής
• της Σχολής Θετικών Επιστημών
• Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
4°   Εκλογικό Τμήμα   Νέο Κτήριο Οδοντιατρικής Αίθουσα Μικροσκοπίων 
1οςόροφος Θα ψηφίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων :
• Ιατρικής
• Οδοντιατρικής
• Νοσηλευτικής



Υποψηφιότητες   των μεμονωμένων υποψηφίων και των συνδυασμών, για τις θέσεις των 
εκπροσώπων πρέπει  να  υποβληθούν  εγγράφως στη Γραμματεία  Συγκλήτου έως και  την 
Δευτέρα 27-9-2010 ώρα 12 μ.   Ο συνδυασμός υποψηφίων καταρτίζεται με γραπτή δήλωση 
υπογεγραμμένη  από  όλους  τους  υποψηφίους  που  τον  απαρτίζουν.  Η  δήλωση  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  την  ονομασία  του  συνδυασμού,  το  ονοματεπώνυμο  των  υποψηφίων  κατ'  
αλφαβητική σειρά, τον Α.Μ. και το Τμήμα, καθώς και το όνομα του υποψηφίου που ορίζεται 
ως  εκπρόσωπος  του συνδυασμού.  Οι  εκλογές  θα  διεξαχθούν  με  το  σύστημα της  απλής 
αναλογικής.
Οι  εκλέκτορες  οφείλουν  να έχουν  μαζί  τους  την  αστυνομικής  τους  ταυτότητα  ή  άλλο  
ισοδύναμο  έγγραφο,  καθώς  και  επίσημο  αποδεικτικό  στοιχείο  της  μεταπτυχιακής  τους 
ιδιότητας.

Ορίζεται  Κεντρική εφορευτική επιτροπή από τον  κ.  Αστ.  Δουκουδάκη Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, τον κ. Αντ. Καλοκαιρινό Πρόεδρο του Τμήματος 
Χημείας  και  τον  κ.  Μιχ.  Κασσωτάκη  αναπληρωτή  Πρόεδρο  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής  Ψυχολογίας.  Οι  εφορευτικές  επιτροπές  για  τα  τέσσερα  εκλογικά  Τμήματα 
(απαρτίζονται  από  μεταπτυχιακούς  φοιτητές)  θα  ορισθούν  την  Τρίτη_28-9-2010  από  τον 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Αστ. Δουκουδάκη σε συνεργασία 
με τους εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, μετά από υπόδειξη.

Οι  Γραμματείες  των  Τμημάτων,  προς  τις  οποίες  κοινοποιείται  το  παρόν,  
παρακαλούνται  να  αποστείλουν  στη  Γραμματεία  Συγκλήτου  το  αργότερο  έως  την 
Πέμπτη  23-9-2010  επίσημες  (σφραγισμένες  ονομαστικές  καταστάσεις  κατά  αλφαβητική 
σειρά και αριθμημένες των εγγεγραμμένων_μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός τους, 
προς διευκόλυνση του έργου της διεξαγωγής των εκλογών.  Επίσης παρακαλούνται  να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων κ.λπ.) για την 
έγκαιρη  γνωστοποίηση  του  εγγράφου  αυτού  στους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και  να 
παραμείνουν ανοικτές κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών±  

Οι Γραμματείες των Τμημάτων θα παραμείνουν ανοικτές την ημέρα των εκλογών έως το 
πέρας της εκλογικής διαδικασίας.
Διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι και εκείνοι που 
παρακολουθούν διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ, η διοικητική υποστήριξη του οποίου ανήκει σε 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι  εφορευτικές  επιτροπές  θα  παραλάβουν  τις  επίσημες  καταστάσεις  των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και  το λοιπό εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια,  φακέλους  κ.λπ)  από τη  Γραμματεία 
Συγκλήτου το πρωί της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.


