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Προς:
- Συλλόγους Προπτυχιακών Φοιτητών, Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων
Διδακτόρων
- Προπτυχιακούς φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψηφίους Διδάκτορες
Θέμα: Ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω λήξης της θητείας των εκπροσώπων των φοιτητών και των
αναπληρωτών τους στις 30/11/2019, σα; παρακαλούμε να μας υποδείξετε έως και την Πέμπτη
12 Δεκεμβρίου 2019, τους εκπροσώπους σας στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία
από 1.12.2019.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 20παρ.1γ), στη
Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου
των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος, ήτοι τρείς (3) εκπρόσωποι επί συνόλου είκοσι (22)
μελών της Συνέλευσης. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1)
εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) από τις κατηγορίες των
μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι
εκλέγονται 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.
Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων
διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. β΄
του ν. 4485/2017: 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. Για τους φοιτητές μερικής
φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του
προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν.
Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι
εκπρόσωποι δεν έχουν εκλεγεί.
H Πρόεδρος του Τμήματος
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