
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Για την εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών στα Όργανα Διοίκησης  
(Γενική Συνέλευση Τμήματος)

1. Οι φοιτητικές εκλογές για ανάδειξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, προτείνουμε να γίνουν την Πέμπτη 06 
Δεκεμβρίου 2018.
2. Τα λευκά καταμετρώνται στα έγκυρα ψηφοδέλτια. Η κατανομή  των 
εκπροσώπων, για αντιπροσώπους στο παραπάνω όργανο θα 
διαμορφώνεται  αποκλειστικά με το κριτήριο της ένταξης των λευκών 
στα έγκυρα ψηφοδέλτια. 
3. Στο σύλλογο μας θα ισχύσει η απλή αναλογική βάσει των σταυρών που 
έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος. Οι υποψήφιοι με τους περισσότερους 
σταυρούς εκλέγονται σαν τακτικά μέλη , και ακολουθούν αντίστοιχα οι 
αναπληρωτές τους.
4. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου. 
5.   Για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική 
του ταυτότητα και μόνο. Δεν γίνονται δεκτά το πάσο, οι 
βεβαιώσεις της γραμματείας, τα διπλώματα οδήγησης και τα 
διαβατήρια
6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα στο εκλογικό τμήμα βρίσκεται 
μόνο ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό σε κάθε κάλπη. 
7. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η 
μυστική ψηφοφορία όλων των ψηφισάντων (ειδικοί χώροι –παραβάν) 
8. Έγκαιρη παραλαβή των εκλογικών καταλόγων από την Εφορευτική 
Επιτροπή του φοιτητικού συλλόγου ώστε να ελεγχθούν και να 
αντιστοιχηθούν με τα μητρώα των γραμματειών. 
9. Την ευθύνη των εκλογών την έχει η εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική
επιτροπή έχει την ευθύνη για:
α) την έκδοση ψηφοδελτίων
β) την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών
γ)την έκδοση των αποτελεσμάτων 
δ)την προσκόμιση του απαραίτητου νομιμοποιητικού εγγράφου για την 
εκπροσώπηση και το πρακτικό εκλογής στην Γραμματεία του Τμήματος.
10. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή:
α) καταμετρά τα ψηφοδέλτια. Άκυρα θεωρούνται όσα έχουν οποιοδήποτε 
διακριτικό σημάδι, στίγμα (όχι τυπογραφικό), φράση, σκίσιμο και όσα 
έχουν σταυρό με άλλο χρώμα, εκτός από μαύρο και μπλε. 
β) ετοιμάζει και υπογράφει το πρακτικό λήξης της ψηφοφορίας (δίνεται 
ένα αντίγραφο σε κάθε συνδυασμό).
11. Τα ονόματα των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν  στην Εφορευτική 
Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 30  Νοεμβρίου 2018.
12. Να διεξαχθούν οι εκλογές στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου
13. Να πραγματοποιηθούν οι εκλογές από τις 09:00 πμ έως τις 09:00 μμ


