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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 56

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
με διετή θητεία
Η Συνέλευση του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (συνεδρία 16
Ιανουαρίου 2017), δεδομένης της επικείμενης λήξης της θητείας του Προέδρου του
Τμήματος, Καθ. κ. Ανδρέα Ιωαννίδη, στις 3.3.2017, και:
Α. αφού έλαβε υπόψιν τις κάτωθι διατάξεις:
α)
Ν. 4076/2012, άρθρο 4 παρ. 4: «Όπου στον Ν. 4009/2011 (Α’ 195) γίνεται αναφορά
σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα σπουδών» νοούνται εφεξής τα Τμήματα, ενώ όπου
γίνεται αναφορά σε Διευθυντές τους, νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι.»,
β)
Ν. 4009/2011, άρθρο 10 παρ. 6: «Η Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού:
α) την εκλογή του Διευθυντή του Τμήματος, [...]»,
γ)
Ν. 4076/2012, άρθρο 4 παρ. 1: «Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.
4009/2011 (Α’ 195) τροποποιούνται ως εξής: [...] 2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται
από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και
καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία». «Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί
Πρόεδρος Τμήματος για τρίτη συνεχή θητεία.»,
δ)
Ν. 4076/2012, άρθρο 12 παρ. 2: «Η θητεία των μονομελών οργάνων, εκτός αυτών
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό
καθεστώς του χρόνου εκλογής τους. Οι αρμοδιότητες αυτών διαμορφώνονται όπως ορίζει
ο Ν. 4009/2011 (Α’ 195), τροποποιούμενος με τον παρόντα νόμο. Στη συνέχεια, τα
μονομελή όργανα αναδεικνύονται δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), ως
αυτός ισχύει.»,
ε)
Ν. 4009/2011, άρθρο 10 παρ. 4: «Ο Διευθυντής του Τμήματος, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή
αναπληρωτή καθηγητή, που ορίζεται με απόφασή του.»,
στ) Ν. 4009/2011, άρθρο 10 παρ. 5: «Για τη λειτουργία των Τμημάτων εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α’ 195).»,
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ζ)
Ν. 4386/2016, άρθρο 26 παρ. 6: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 (του
Ν. 4009/2011) Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του
Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της
Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»,
η)
Ν. 4115/2013, άρθρο 44 παρ. 16: «Η ανάδειξη όλων των μονομελών οργάνων των
ΑΕΙ δύναται να λαμβάνει χώρα μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς
την προγενέστερη διενέργεια αυτής με κάλπη. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.»,
θ)
ΥΑ υπ’ αριθ. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ Β’ 353/19.2.2013) «Διαδικασία ανάδειξης
των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο»,
άρθρο 2 «Όργανα διενέργειας εκλογών», άρθρο 3 «Υποβολή Υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη
Υποψηφίων – Εκλογικοί Κατάλογοι» και άρθρο 6 «Ενστάσεις»,
ι)
Την υπ’ αριθ. 188/2013 Γνωμοδότηση (Ατομική) του ΝΣΚ και
ια) Την υπ’ αριθ. 28/2013 Γνωμοδότηση (Ατομική) του ΝΣΚ,
Β. αποφάσισε τα ακόλουθα:
 προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας
και Ιστορίας της Τέχνης με διετή θητεία,
 καλεί τους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος να υποβάλουν
δήλωση υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή με επιστολή, στη Γραμματεία του
Τμήματος (κ. Γεωργία Καλογεράκη, τηλ.: 2103897146, fax: 2103801298, e-mail:
geokal@asfa.gr) κατά το διάστημα από 31.1.2017 έως 10.2.2017, ημέρα
Παρασκευή, και έως ώρα 14:00,
 ορίζει ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών με χρήση κάλπης την 20ή
Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρες 9:00-12:00, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Συνέλευσης η οποία ευρίσκεται εντός του χώρου της
Γραμματείας του Τμήματος (Πατησίων 42, Αθήνα), και, εφόσον προκύψει ανάγκη
επαναληπτικής ψηφοφορίας, την 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη, κατά τις
ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο,
Γ. επισημαίνει δε για την προβλεπόμενη διαδικασία τα κάτωθι:
Υποψηφιότητες:
 Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με επιμέλεια της Εφορευτικής
Επιτροπής και της Γραμματείας του Τμήματος, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην
ιστοσελίδα του Τμήματος ο πίνακας των υποψηφίων.
 Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται προς την
Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας
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των εκλογών, να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
μπορούν να παρίστανται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Εκλεκτορικό σώμα:
 Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν και όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική
άδεια ή άλλου είδους νόμιμη άδεια, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης της
Γραμματείας του Τμήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την
οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου. Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση
άσκησης καθηκόντων δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την
ανάδειξη Προέδρου (άρθρο 24 του Ν. 4009/2011).
 Οι εκλογές θα διενεργηθούν με βάση εκλογικό κατάλογο, ο οποίος θα επικυρωθεί
από τον Πρύτανη και θα οριστικοποιηθεί πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια των
εκλογών, για να παραδοθεί στην Εφορευτική Επιτροπή.
Εφορευτική Επιτροπή:
 Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά ως
ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ανδρέας Ιωαννίδης, Καθηγητής
2. Κων/νος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
3. Ναυσικά-Σωτηρία Λιτσαρδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σοφία-Λαμπρινή Ντενίση, Αναπλ. Καθηγήτρια
2. Παναγιώτης Πούλος, Επίκουρος Καθηγητής
3. Φωτεινή Ζήκα, Επίκουρη Καθηγήτρια.
• Μεταξύ των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγεται κλήρωση για την
ανάδειξη του Προέδρου της. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δική της σφραγίδα. Η
Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του
Τμήματος, για την τοποθέτηση της κάλπης και την κατάλληλη διαμόρφωση του
χώρου μία (1) ημέρα πριν από αυτή και γενικότερα για την άρτια οργάνωση της
εκλογικής διαδικασίας.
• Η παραβίαση των προθεσμιών, που αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής,
δημιουργεί πειθαρχική ευθύνη του Προέδρου και των μελών της Εφορευτικής
Επιτροπής.
Διεξαγωγή της ψηφοφορίας:
• Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική.
• Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα σε λευκό χαρτί και φέρουν όλα τις ίδιες διαστάσεις.
Κατά τη διαδικασία διατίθενται και λευκά ψηφοδέλτια.

3

ΑΔΑ: ΩΙΞ346Ψ8ΝΖ-8ΨΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Πατησίων 42, 106 82, ΑΘΗΝΑ
Website: www.aht.asfa.gr
Τηλ.: 210 3897113
E-mail: moupasir@asfa.gr

•

•

•

•

•

•
•

Οι εκλογικοί φάκελοι είναι ομοιόμορφοι, από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.
Οι φάκελοι σφραγίζονται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής και στη συνέχεια διανέμονται στους εκλέκτορες μαζί με όλα τα
ψηφοδέλτια, συμπεριλαμβανομένου και του λευκού.
Εάν προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, δηλ. σε περίπτωση που κατά
την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν
υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί κατά τα ανωτέρω μεταξύ των
δύο υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την επαναληπτική
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Οι λευκές
ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται
στον αριθμό των παρόντων.
Όταν παρέλθει η ορισμένη από το πρόγραμμα των εκλογών ώρα λήξης της
ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της
ψηφοφορίας, οι πόρτες του εκλογικού τμήματος κλείνουν, αποσφραγίζεται και
ανοίγεται η κάλπη και καταμετρώνται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια.
Εάν κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων
που βρίσκονται σε αυτήν, προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και
του αριθμού των εκλεκτόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Οι
φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και μονογραφή αφαιρούνται. Εάν οι φάκελοι
είναι πλεονάζοντες, όλοι οι φάκελοι τοποθετούνται πάλι στην κάλπη και
αφαιρούνται στην τύχη τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι πλεονάζοντες.
Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, εάν δεν είναι έντυπο, εάν έχει αλλοιωθεί το
περιεχόμενό του, εάν εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει από τα
υπόλοιπα ψηφοδέλτια, εάν έχει διαφορετικό σχήμα ή διαστάσεις, εάν βρεθεί στον
ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, εάν
βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
ψηφοφορία, καθώς και εάν έχει λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα
σημεία που οπωσδήποτε σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του φακέλου ή του
ψηφοδελτίου, αποτελούν διακριτικό γνώρισμα και παραβιάζουν το απόρρητο της
ψηφοφορίας.
Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής αναρτάται διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος.
Εάν ακυρωθεί η ψηφοφορία για παράβαση διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες
εν γένει, αυτή επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων (10) ημερών από την
ακύρωση. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται
η ανακήρυξη νέων υποψηφίων και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με βάση τον
εκλογικό κατάλογο που χρησιμοποιήθηκε κατά την ακυρωθείσα ψηφοφορία.
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Ενστάσεις:
 Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει ενώπιον της οικείας
Εφορευτικής Επιτροπής κάθε εκλέκτορας, εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο,
καθώς και κάθε ανακηρυχθείς υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του. Οι ενστάσεις δεν
διακόπτουν την ψηφοφορία, υποβάλλονται εγγράφως έως τη σύνταξη του
πρακτικού εκλογής και καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό. Αρμόδια για να
αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η Εφορευτική Επιτροπή. Η απόφαση της
Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 Λόγοι ένστασης είναι: η έλλειψη νομίμων προσόντων αυτού που εκλέχθηκε σε θέση
Προέδρου του Τμήματος ή κώλυμα ανακήρυξής του ως υποψηφίου, γενικά η
παράβαση νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, κατά τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας, κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την
ανακήρυξη του εκλεγέντος υποψηφίου, καθώς και η ακυρότητα ή η εσφαλμένη
καταμέτρηση των ψήφων.
 Ειδικώς, οι ενστάσεις που αφορούν σε παράβαση νόμου κατά την ανακήρυξη των
υποψηφίων, υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα
διενέργειας των εκλογών ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία αποφαίνεται
αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή
τους και επί αποδοχής αυτών αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθ. Ανδρέας Ιωαννίδης
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
Γραμματεία Πρυτανείας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Γραμματεία Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Διεύθυνση Διοικητικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών Προέδρου του Τμήματος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
- Μέλη Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
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