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Προς
– τους προπτυχιακούς φοιτητές και
– τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. διδάκτορες

                                      
                                         

Θέμα:  Ανάδειξη   εκπροσώπων  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Σχολής  και  στην
Κοσμητεία,   με ετήσια θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020

Καλούνται  οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι
διδάκτορες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της  Σχολής και της
Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους  με
τους αναπληρωτές τους με ετήσια θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020 ως ακολούθως:

• Στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής συμμετέχουν εκπρόσωποι των φοιτητών σε
ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής (σύνολο
μελών της Σχολής Πολιτικών Επιστημών 46 μέλη, εκ των οποίων 1 μέλος τελεί σε
αναστολή καθηκόντων,  45 μέλη), 5 εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους) και
ειδικότερα δύο (3) εκπρόσωποι για την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών και
δύο  (2)  εκπρόσωποι  για  την  κατηγορία  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  και
υποψηφίων 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 της Σχολής.

• Στην Κοσμητεία συμμετέχουν  δύο  (2)  εκπρόσωποι  των  φοιτητών  με  τους
αναπληρωτές τους, ένας (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών και
ένας  (1)  για  την  κατηγορία  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  υποψηφίων
διδακτόρων  όπου υπάρχουν.   Οι  εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με
τους  αναπληρωτές  τους,   με   άμεση,  μυστική  και  καθολική  ψηφοφορία  από το
σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της οικείας κατηγορίας της Σχολής
για ετήσια θητεία.   

Αναλυτικά για τα ανωτέρω βλ. κατωτέρω τις σχετικές προβλέψεις του νόμου.
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Άρθρο 2 του Ν. 4485/2017 (Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Α’)

Ορισμοί

    Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

   α)  «Φοιτητές»:  οι  φοιτητές των Πανεπιστημίων και  των Τ.Ε.Ι..  Προπτυχιακοί  φοιτητές
είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές
είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες
εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

   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.  Για  τους  φοιτητές  μερικής  φοίτησης  ο  χρόνος  αυτός  είναι
διπλάσιος  του  ενδεικτικού  χρόνου  για  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος
σπουδών που παρακολουθούν.

  

Άρθρο 17 παρ. 1(γ) και 18 παρ. 1 (γ) του Ν. 4485/2017 (Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Δ’)

Γενική Συνέλευση Σχολής, 

    1. Η Συνέλευση της Σχολής  απαρτίζεται από: 

   α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής

   β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. Της Σχολής 

   γ)  Τους  εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του  συνόλου των μελών της
Γενικής  Συνέλευσης  Σχολής  των  περιπτώσεων  α΄  και  β΄.  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 για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) για τις κατηγορίες 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 της Σχολής....

   Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται  και  λειτουργεί  νόμιμα έστω και  αν δεν
έχουν ορισθεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι  των περιπτώσεων γ' και δ' αντίστοιχα. 

 

Άρθρο  18  παρ.  1  του  Ν.  4485/2017  (Μέρος  Πρώτο,  Κεφάλαιο  Δ’)  όπως
τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ.6 (α) του Ν.4521/2018



Κοσμητεία 

   1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:

   α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.

   β) Τους Προέδρους των Τμημάτων.

   γ)  Τους  εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του  συνόλου των μελών της
Κοσμητείας των περιπτώσεων α' και β'.  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 για την
κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών
φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. ...

   Οι  εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους,  με άμεση,
μυστική και καθολική ψηφοφορία  από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής
της οικείας κατηγορίας της Σχολής, για ετήσια θητεία.

   Οι  προπτυχιακοί   φοιτητές  δε  ψηφίζουν  για  τα  θέματα  της  περίπτωσης  στ΄  της
παραγράφου 3, όταν αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.

6.α) Αν η Σχολή έχει  δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα,
από τους Προέδρους των Τμημάτων,  από τους Διευθυντές Τομέων, οι  οποίοι,  αν είναι
λιγότεροι από τρεις (3) συμπληρώνονται ως τον αριθμό τρία (3) από εκλεγμένα από τη
Συνέλευση του  Τμήματος μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος,  από δύο (2)  εκπροσώπους
φοιτητών,  ένα  (1)  για  την  κατηγορία  των  προπτυχιακών  και  ένα  (1)  συνολικά  για  τις
κατηγορίες  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  των  υποψηφίων  διδακτόρων,  όπου
υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ της Σχολής. Στην περίπτωση του προηγούμενου  εδαφίου, αν στο
Τμήμα  δεν  λειτουργούν  Τομείς,  στην  Κοσμητεία  μετέχουν  τρία  (3)  εκλεγμένα  από  τη
Συνέλευση του Τμήματος μέλη ΔΕΠ.    

  Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ εκλέγονται αντίστοιχα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και η Κοσμητεία
συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν  εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Τα
θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση
του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

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.

Ο  Κοσμήτορας
   της Σχολής Πολιτικών Επιστημών

υπογραφή*
Καθηγητής Ι. Κουζής

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Σχολής


