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Προς όλα τα μέλη
της Πανεπιστημιακής κοινότητας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Θέμα: Αλλαγή ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών
Αρχών του Ιδρύματος

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην με ημερομηνία 27/4/2010
έκτακτη συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπόψη αφενόξ την υπ'αριθμ. Συνεδρίασης
81/14.4.2010 απόφασή του αναφοοικά με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη
των νέων Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος και αφετέοου ότι η ορισθείσα ως
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 19η/5/2010 συμπίπτει με την ημερομηνία
διεξαγωγής των φοιτητικων εκλογών πανελληνίως, γεγονό; που δεν ήταν γνωστό
κατά τη λήψη της απόφασητ; προκήρυξης των εκλογών, αποφάσισε την αλλαγή της
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών
Αρχών κατά μια ημέρα ενωρίτερα, ήτοι την Τρίτη 18/5/2010.

Ως εκ των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας των εκλογών τροποποιείται
ως εξής:

Διακοπή άδειας μέλους ΔΕΠ (παρ. 3,4 και 5 άρθ. 17 Ν. 1268/82) Το αργότερο έως 30/4/2010
Διακοπή άδειας μέλους ΕΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ (παρ. 6 άρθ. 20 και παρ. 5 άρθ.
21 Ν. 1268/82)
Διακοπή άδειας διοικ, Υπαλλήλου (άρθ. 58 Ν. 3528/07)
Έκδοση σχετικής Πράξης Πρύτανη (διακοπής άδειας) Το αργότερο έως 3/5/2010
Ενημέρωση για μεταβολή στοιχείων μελών εκλεκτ, σώματος Έως 3/5/2010
Επικύρωση οριστικού εκλογικού καταλόγου Το αργότερο έως 3/5/2010
Ύποβολήυποψηφιοτήτων Το αργότερο έως 4/5/2010
Ορισμός Κεντρικής και Πεοιφεοειακων Εφοοευτικών Επιτροπών Το αργότερο έως 5/5/2010
Πρόσκληση Πρύτανη προς μέλη ειδ. Σώματος εκλεκτόρων Το αργότερο έως 8/5/2010
Διενέργεια εκλογών 18/5/2010

Εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επανάληψη τη; διαδικασίας
ψηφοφοοίω; αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 19
Μα'ίου 2010.
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Κατά τα λοιπά, ήτοι αναφοοικά με τα θέματα:
Α. Ειδικό Σώμα Εκλεκτόρων
Β. Υποψηφιότητετ;
Γ. Θητεία
Δ. Ορισμός Κεντρικής Εφοοευτικήι; Επιτροπής και Πεοιφεοειακών Εφοοευτικών

Επιτροπών
Ε. Διαδικασία ψηφοφοοίατ; - Ενστάσεις - Αποτέλεσμα ψηφοφοοίω;
ισχύουν τα αναφεοόμενα στο υπαοιθμ. Πρωτ. 1955/15.4.2010έγγραΦό μας.

Καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης.---*-- Πρύτανης
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