ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 10041
Προς τους «φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»:
αα) Σύλλογο προπτυχιακών φοιτητών
ββ) Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών
γγ) Σύλλογο υποψηφίων διδακτόρων

Θέμα: Ανάδειξη εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος,
με ετήσια θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2022
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση του Τμήματος, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με
τους αναπληρωτές τους με ετήσια θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2022 ως ακολούθως:
Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής υπηρετούν 23 μέλη ΔΕΠ. Βάσει του προβλεπόμενου ποσοστού 15%
επί των 23 μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι εκπρόσωποι καθορίζονται σε τρεις (3) με τους αναπληρωτές
τους.
Αναλυτικά για τα ανωτέρω βλ. κατωτέρω τις σχετικές προβλέψεις του νόμου.
Άρθρο 21 του Ν. 4485/2017 (Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Δ’)
Συνέλευση Τμήματος
1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, …
β) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους
Διευθυντές των Τομέων,…
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.
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.

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των
περιπτώσεων γ' και δ' δεν έχουν εκλεγεί.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα που αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου
κύκλου.
ΥΑ 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15.9.2017)
ΥΑ 191014/Ζ1/13.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13.11.2017)
«Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα ‘Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)’»
Άρθρο 9 Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών
1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους
αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ. β’
του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας (α) προπτυχιακοί φοιτητές και β)
μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και
προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Οι φοιτητές ψηφίζουν για την
ανάδειξη των εκπροσώπων τους σε τρεις (3) διαφορετικές κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή τους
στο Τμήμα (Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και
Κοσμητεία) και τη Σύγκλητο.
3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα
όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής,
ανά Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. Οι επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους
αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι
υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων,
υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται.

Η Πρόεδρος

Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου

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

