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Προς
• τους Φοιτητικούς Συλλόγους
των Σχολών του Ιδρύµατος
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)
• το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Σπουδαστών
και Υποψηφίων ∆ιδακτόρων ΕΜΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Τ ο Πρυτανικό Συµβούλιο στην α π ό 10-12-2012 Συνεδρίασή του, αφού έλαβε
υπόψη τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-092011, τ. Α΄) – «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012, τ. Α΄) – «Ρυθµίσεις
θεµάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 εδ. β του
άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους φοιτητές του Ιδρύµατος να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συµβούλιο του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, µέχρι την Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2012, Η ευθύνη της
προαναφερόµενης εκλογικής διαδικασίας ανήκει στους Φοιτητικούς Συλλόγους στους
οποίους διαβιβάζεται η παρούσα πρόσκληση.
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
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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 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.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους , ως εξής:
α)

Αυτοπροσώπως, µε κατάθεση υπογεγραµµένης αίτησης - βάσει του
συνηµµένου υποδείγµατος - στο Γραφείο της Γραµµατέως του Πρυτανικού
Συµβουλίου (Κτίριο ∆ιοίκησης – Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772
1983), ή δια εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου.

β)

Με συστηµένη επιστολή, µε την οποία αποστέλλεται η υπογεγραµµένη
συνηµµένη αίτηση στην Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. στη διεύθυνση «Για το
Πρυτανικό Συµβούλιο, Κτίριο ∆ιοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου» τηλ. επικοινωνίας 210 772 1983,
έως την Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί, µε ευθύνη της Γραµµατείας του Πρυτανικού

Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής του Ιδρύµατος, στους παρακάτω
ιστοτόπους:
α) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
β) της Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.),
γ)

του Ιδρύµατος,

δ) του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Πρύτανη
- Γραφείο Αντιπρυτάνεων
- Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών
- ∆/νση ∆ιοικητικού
- ∆/νση Πληροφορικής
- Γραµµατεία Συγκλήτου
- Γραµµατεία Πρυτανικού Συµβουλίου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Φοιτητικοί Σύλλογοι των Σχολών του Ιδρύµατος
•

Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

•

Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

•

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

•

Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

•

Σχολής Χηµικών Μηχανικών

•

Σχολής Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών

•

Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

•

Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

•

Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών
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ΑΙΤΗΣΗ
Υποψηφιότητας για τη θέση
εκπροσώπου των φοιτητών στο
Συµβούλιο του Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣ
Το Πρυτανικό Συµβούλιο
του Ε.Μ.Π.

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη
θέση εκπροσώπου των φοιτητών
στο Συµβούλιο του Ε.Μ.Π.»

Με την αίτηση αυτή υποβάλλω
υποψηφιότητα για τη θέση εκπροσώπου
των φοιτητών στο Συµβούλιο του Ε.Μ.Π.,
σύµφωνα µε το άρθρο 49, παράγραφος 2β
του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011,
τ.Α´).

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα πατέρα

∆ηλώνω ότι δε συντρέχουν ασυµβίβαστα
στο πρόσωπό µου και πληρώ τους όρους
για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση
εκπροσώπου των φοιτητών στο Συµβούλιο
του Ε.Μ.Π., όπως αυτοί προβλέπονται από
το Νόµο 4009/2011.

Όνοµα µητέρας
Ο αιτών- δηλών /Η αιτούσα - δηλούσα
Προπτυχιακός/ή Μεταπτυχιακός/ή
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας

Σχολή

Τόπος γέννησης

Έτος γέννησης

Τόπος µόνιµης κατοικίας

Τόπος/Ηµεροµηνία

