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Προς τους «φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: 

αα) Σύλλογο προπτυχιακών φοιτητών 

ββ) Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών 

γγ) Σύλλογο υποψηφίων διδακτόρων 

 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» του ν.4485/2017 (Α΄ 114) 

1.1.β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στα 

εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους 

στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των 

οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που 

απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό 

πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 

διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) 

οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου 

σπουδών. 

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 «Συνέλευση Τμήματος» & 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» 

του ν.4485/2017 (Α΄ 114): 

Άρθρο 21 , παρ. 2.1.1 Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: 

2.1.1. ………..γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των 

μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ και σε κάθε 

περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Αν, με βάση το παραπάνω 

ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην 

προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην 

επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι 

εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των 

προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των 

υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

2.1.1.1. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους 

αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα 

 



συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο 

των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος, και 

 

Άρθρο 26 , παρ. 1 , Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από: «……..γ) Τους 

εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Γενικής 

Συνέλευσης Τομέα των περιπτώσεων α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι 

περισσότερους των δέκα (10). Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός 

αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω 

του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. 

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των 

προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των 

υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

 

3. Την ΥΑ 153348/Ζ1/2017 (3255 Β΄), «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για 

την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και 

ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων 

και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., κατά την πρώτη εφαρμογή του 

ν.4485/2017 (Α΄ 114)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 191014/Ζ1/13.11.2017 (3969 Β΄) 

3.1. Κεφάλαιο Δ΄: Ανάδειξη εκπροσώπων των …… ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. …..» 

 

4. Το γεγονός ότι τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανέρχονται σε 22 (είκοσι δύο). 

 

 

Καλείσθε 

Να εκλέξετε 3 (τρεις- 22 x 15% = 3,3) εκπροσώπους σας στη Συνέλευση του Τμήματος με 

τους αναπληρωτές τους, με ετήσια θητεία έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου η 

Συνέλευση του Τμήματος να συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1/12/2020. 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι 

εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν εκλεγεί. 

«Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα που αφορούν στις σπουδές δεύτερου 

και τρίτου κύκλου» 

 

 

                             Η Πρόεδρος 

 

                                                                                       Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου 

 

 

 

*Το πρωτότυπο με την υπογραφή της Προέδρου τηρείται στα αρχεία του Τμήματος 



 


