
Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1698

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(συνεδρία αριθμ. 1272/2-10-2012)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  της παραγρ.  3  του  άρθρ.76,  σε  συνδυασμό με τις  διατάξεις  των 

παραγρ.3  και  6  του  αρθρ.8  του  Ν.  4009/2011  (Φ.Ε.Κ.  195/06-09-2011,  τ.Α΄) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

2 παραγρ. 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012, τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  της  Υπουργικής  Απόφασης 

αριθμ.Φ.122.1/764/112039/Β2/21-09-2012 (Φ.Ε.Κ. 2564/21-09-2012, τ.Β΄).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Προσκαλεί  τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εκλέξουν τον εκπρόσωπό 

τους στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μέχρι την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 
2012, ημέρα Πέμπτη.
Η  ευθύνη  της  προαναφερόμενης  εκλογικής  διαδικασίας  ανήκει  στους  Φοιτητικούς 

Συλλόγους των Τμημάτων, στους οποίους διαβιβάζεται η παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους προσωπικά, μέσω 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ή 

επιστολικά,  στην  Πρυτανεία  (Τμήμα  Πρωτοκόλλου  Διεκπεραίωσης  και  Αρχείου, 
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Μεταβατικό Κτίριο, 2ος όροφος), μέχρι την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ.
Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακών 

φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων), που ήταν ενεργοί κατά 

την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  Ν.4076/2012  και  παραμένουν  ενεργοί  κατά  την 

ημερομηνία  των  εκλογών,  με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  και  άμεση,  καθολική  και  μυστική 

ψηφοφορία.

Υποψήφιοι   μπορούν  να  είναι  οι  προπτυχιακοί  φοιτητές που  έχουν  ολοκληρώσει  το 

πρώτο έτος και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι 

μεταπτυχιακοί  φοιτητές κατά  το  πρώτο  έτος  της  φοίτησής  τους  και  οι  υποψήφιοι 

διδάκτορες που  διανύουν  τα  τρία  πρώτα  έτη  από  την  εγγραφή  τους  ως  υποψήφιοι 

διδάκτορες.  Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών  είναι ετήσια χωρίς δυνατότητα 

επανεκλογής. Για το πρώτο Συμβούλιο η θητεία λήγει στις 31 Αυγούστου 2013.

Για το Πρυτανικό Συμβούλιο
 

Εσωτερική διανομή:
-Προϊστάμενο Γραμματείας
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Πρυτανικό Συμβούλιο
-Δ/νση Διοικητικού
-Φοιτητικούς Συλλόγους
 (διά των αντίστοιχων Τμημάτων)

Ο 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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