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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Oι εκλογές Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 & 2012-13, θα 
διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τετάρτη 15 Ιουνίου 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πέμπτη 16 Ιουνίου  

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Παρασκευή 17 Ιουνίου 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τρίτη 21 Ιουνίου 

Γενικό Τμήμα Τετάρτη 22 Ιουνίου 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών* Πέμπτη 23 Ιουνίου 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Δευτέρα 27 Ιουνίου 

* Η διεξαγωγή των εκλογών θα γίνει στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής 

 
1) Στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών υπάρχουν έξι κάλπες. Τρεις για την εκλογή Προέδρου και τρεις για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. Οι 
τρεις κάλπες αφορούν στις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, δηλαδή μία για τα μέλη Δ.Ε.Π., μία για το λοιπό διδακτικό προσωπικό (Βοηθοί, 
Επιστημονικοί Συνεργάτες και Επιμελητές, Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) και μία για τους φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι 
διδάκτορες). 

2) Η διαδικασία θα αρχίσει στις 9:30 και θα λήξει στις 13:00 της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που, κατά τη λήξη της ψηφοφορίας, διαπιστωθεί η 
παρουσία εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους, η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία, μέχρις 
εξαντλήσεως του αριθμού των παρόντων εκλογέων.  

3) Η ψηφοφορία είναι μυστική.  

4) Δεν επιτρέπεται η παραμονή αναρμόδιων προσώπων στις αίθουσες, τόσο κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, όσο και κατά το χρόνο που οι 
Επιτροπές θα εργαστούν για την έκδοση του αποτελέσματος της εκλογής.  

5) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητο: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή 
Πανεπιστημιακή Ταυτότητα. Για τους φοιτητές απαιτείται ένα εκ των ανωτέρω εγγράφων και, επιπλέον, βιβλιάριο σπουδών ή φοιτητική ταυτότητα 
(όχι πάσο), ή βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών 
φοιτητών (επειδή δεν έχουν μεταπτυχιακή ταυτότητα), για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα πρέπει να προσκομίζεται, επιπλέον, βεβαίωση 
από την οικεία Γραμματεία ή να υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί της ιδιότητάς τους. 

6) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι ήδη υπάρχοντες υποψήφιοι διδάκτορες των Διατμηματικών/Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ψηφίζουν μόνο στο επισπεύδον 
Τμήμα του Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

7) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ευρισκομένων σε εκπαιδευτική άδεια μελών Δ.Ε.Π., είναι απαραίτητο να γίνει διακοπή της 
εκπαιδευτικής άδειας, για τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών, στη Γραμματεία του Τμήματός τους, με την υποβολή αιτήσεως και τη λήψη σχετικής 
βεβαιώσεως, προκειμένου αυτή να κατατεθεί στην Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος που υπάγεται. 

8) Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή. 

9) Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας θα πρέπει να αποφεύγεται. 

10) Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά την ημέρα των εκλογών, καθώς και από την Κοσμητεία της 
Πολυτεχνικής Σχολής, στην Προϊσταμένη κα Χρυσάνθη Καπράγκου (τηλ. 2310 99 5602). 

11) Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει, την ημέρα των εκλογών, σχετικά με τον εκλογικό κατάλογο θα απευθύνεστε στην Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος. 

12) Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο, και ώρα 10:00, με όσα μέλη του εκλεκτορικού 
σώματος είναι παρόντα (άρθρο 48 παρ.5 Ν. 1404/83). 
 

Ο Κοσμήτωρ 

Νικόλαος Ι. Μάργαρης 

Καθηγητής 
 


