
 

        Αζήλα, 30.11.2017 

Αξηζκ. Πξση.:  2505/30.11.2017 

Πξνο:  

- Σπιιόγνπο Πξνπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ, Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ θαη 

Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ 

- Πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο, Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο θαη Υπνςεθίνπο 

Γηδάθηνξεο 

 

Θέμα: Ανάδειξη εκπποζώπυν ζηα ζςλλογικά όπγανα ηος Σμήμαηορ. 

Σύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 191014/Ε1/13.11.2017 (ΦΔΚ Β΄ 3969)  απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε 

αξηζκ. 153348/Ε1/15-09-17 (ΦΔΚ Β΄ 3255) Υπνπξγηθή Απόθαζε κε ζέκα «Τξόπνο 

δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξόζσπσλ 

νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Ι. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ 

Δ.Δ.Π., Δ.ΓΙ.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π, ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα 

ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Ι. θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ. 4485/2017 (Α’ 114)», 

ζαο ελεκεξώλνπκε όηη θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα αλαδεηρζνύλ νη 

εθπξόζσπνί ζαο ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ Τκήκαηνο, ηνπο νπνίνπο θαη ζαο 

θαινύκε λα καο ππνδείμεηε κεηά ηελ αλάδεημή ηνπο.  

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηηο σο άλσ ζρεηηθέο δηαηάμεηο, η εκλογική διαδικαζία 

διεξάγεηαι ζε εηήζια βάζη και ζε κοινή ημεπομηνία, ε νπνία νξίδεηαη θαη 

πξνθεξύζζεηαη από ηα αξκόδηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ησλ θνηηεηώλ. Σύκθσλα κε 

ηελ ίδηα Υπνπξγηθή Απόθαζε, κέρξη ηε δηεμαγσγή εθινγώλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 

2017-2018, ζηα ζπιινγηθά όξγαλα κεηέρνπλ νη θνηηεηέο βάζεη ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο 

ζηηο ηειεπηαίεο δηελεξγεζείζεο εθινγέο.  

Υπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 (άξζξν 20επ.), ζηε 

ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ κεηέρνπλ εκππόζυποι ηυν θοιηηηών ζε ποζοζηό 15% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, ήηνη ηπείρ (3) εκππόζυποι 

επί ζπλόινπ είθνζη (20) κειώλ ηεο Σπλέιεπζεο. Οη εθπξόζσπνη ησλ θνηηεηώλ είλαη 

καη’ ελάσιζηον έναρ (1) εκππόζυπορ από ηην καηηγοπία ηυν πποπηςσιακών και 

έναρ (1) από ηιρ καηηγοπίερ ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών και ηυν ςποτηθίυν 

διδακηόπυν. Οη αλσηέξσ εθπξόζσπνη εθιέγνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο γηα 

εηήζηα ζεηεία από ηνπο θνηηεηέο, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, κε άκεζε, κπζηηθή θαη 

θαζνιηθή ςεθνθνξία από ην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο ηνπ 

Τκήκαηνο. 

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
 

TMHMA KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  



Ωο θνηηεηέο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα εθιεθηνξηθά ζώκαηα γηα ηελ εθινγή 

νξγάλσλ δηνίθεζεο Α.Δ.Ι. θαη εθινγήο ηνπο ζηα όξγαλα απηά νξίδνληαη, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 2 παξ. β΄ ηνπ λ. 4485/2017: αα) νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ε 

δηάξθεηα θνίηεζεο δελ έρεη ππεξβεί ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ, ζύκθσλα κε ην ελδεηθηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ, 

πξνζαπμαλόκελε θαηά ηέζζεξα (4) εμάκελα, ββ) νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ 

νπνίσλ ε δηάξθεηα θνίηεζεο δελ έρεη ππεξβεί ηε δηάξθεηα ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ ζπνπδώλ θαη γγ) νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ 

δηαλύνπλ ηα πέληε (5) πξώηα έηε ηνπ ηξίηνπ θύθινπ ζπνπδώλ. Γηα ηνπο θνηηεηέο 

κεξηθήο θνίηεζεο ν ρξόλνο απηόο είλαη δηπιάζηνο ηνπ ελδεηθηηθνύ ρξόλνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ παξαθνινπζνύλ. 

Σεκεηώλεηαη όηη ε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα 

έζησ θαη αλ νη εθπξόζσπνη δελ έρνπλ εθιεγεί. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα καο ππνδείμεηε ηνπο εθπξνζώπνπο ζαο ζηε 

Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο κε εηήζηα ζεηεία από 1.12.2017. 

 

 

        Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 

 

 

         ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΨΗΜΜΕΝΟ 

            [Η ςπογπαθή έσει ηεθεί ζηο ππυηόηςπο] 

 

 

 


