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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Οδηγίες για τη διαδικασία των εκλογών των Συμβουλίων Τμημάτων
Για να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις αδιαμφισβήτητων και δημοκρατικών εκλογών,
για ανάδειξη των εκπροσώπων των μαθητών και των μαθητριών στα Συμβούλια Τμημάτων,
είναι απαραίτητο να τηρηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους καθηγητές/τριες η εξής
διαδικασία:
1.

Με την είσοδο στην τάξη και την προετοιμασία του κατάλληλου κλίματος για τις
εκλογές, οι καθηγητές/τριες υπενθυμίζουν και πάλι ποιοι δικαιούνται να είναι
υποψήφιοι (μαθητές με μειωμένη διαγωγή έτους αποκλείονται).

2.

Γίνεται καταμέτρηση των μαθητών/τριών και ελέγχεται ο αριθμός από τον κατάλογο
του τμήματος.

3.

Εκλέγεται (υποδεικνύεται) Εφορευτική Επιτροπή από τρεις μαθητές/τριες από εκείνους
που δε θα είναι υποψήφιοι για εκλογή.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παρακολουθούν την όλη διαδικασία των εκλογών
και ιδίως την εκφώνηση των ονομάτων από τα ψηφοδέλτια έτσι ώστε να μην υπάρξει
και η παραμικρή αμφιβολία για τη γνησιότητα των εκλογών.

4.

Υποβάλλονται υποψηφιότητες είτε με πρόταση από άλλους είτε από τον ίδιο τον/την
ενδιαφερόμενο/η μαθητή/τρια. Μετά την υπόδειξη οι εμπλεκόμενοι Καθηγητές/τριες
ερωτούν κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, αν αποδέχεται να είναι υποψήφιος. Αν απαντήσει
θετικά, τότε αναγράφεται το όνομά του στον πίνακα στη σειρά με την οποία
προτείνεται.
Ο υποψήφιος για την ανάδειξη στο Συμβούλιο του Τμήματος υποχρεούται να
υπογράψει ειδικό έντυπο.

5.

Παράδοση ψηφοδελτίων χωρίς σφραγίδα του Σχολείου, χωρίς μονογραφή και με
οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις είναι άκυρα ή εκείνα στα οποία καθίσταται αδύνατο να
εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα, ή όσα αναγράφουν με τρόπο λανθασμένο ή μη
ευδιάκριτο το όνομα του υποψηφίου.

6.

Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στην έδρα, παραλαμβάνουν το σφραγισμένο
ψηφοδέλτιο και υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο του τμήματός τους.
Ψηφίζουν από 0 – 5 υποψηφίους με μυστική ψηφοφορία σε χώρο κοντά στην έδρα.
Στη συνέχεια το ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη (φάκελος) στην παρουσία της
Εφορευτικής Επιτροπής.

7.

Μετά την παραλαβή των ψηφοδελτίων, οι καθηγητές/τριες ανοίγουν την κάλπη και τα
καταμετρούν, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, για να διαπιστωθεί ότι τα
παραληφθέντα ψηφοδέλτια είναι όσα και αριθμός των μαθητών/τριών του τμήματος.
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Από τη Διεύθυνση

