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ΘΕΜΑ: Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών και συγκρότηση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την 1 Δεκεμβρίου 2017
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114)
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος ,
Από την 1 Δεκεμβρίου 2017, τα συλλογικά όργανα διοίκησης συγκροτούνται εκ
νέου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, με τη
συμμετοχή των προβλεπόμενων εκπροσώπων των φοιτητών και του
προσωπικού που έχουν αναδειχθεί στο μεταξύ, καθώς και των υφιστάμενων
κατά την ημερομηνία της συγκρότησης μονομελών οργάνων διοίκησης, δηλαδή
είτε των νέων μονομελών οργάνων που αναδείχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (Πρόεδροι Τμημάτων ΤΕΘ, ΤΠΤΕ, ΤΚΑΙ, ΤΔΕ και Κοσμήτορας
Πολυτεχνικής Σχολής), είτε των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του ίδιου
νόμου στην περίπτωση που η θητεία τους εκτείνεται πέραν της 30ής.11.2017.
Οι εκπρόσωποι φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης (Σύγκλητος, Γενική
Συνέλευση Σχολής, Κοσμητεία Σχολής, Συνέλευση Τμήματος) αναδεικνύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και της υπ’ αρ. 153338/Ζ1/15.09.2017
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)» ΦΕΚ Β’ 3255 (συν.1) όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β’
3969 (συν.2).
Αναλυτική πληροφορία για τη σύνθεση ανά συλλογικό όργανο διοίκησης
περιέχεται στο επισυναπτόμενο αρχείο (συν.3).
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, η εκλογική
διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται
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και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών,
τα οποία είναι υπεύθυνα και για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής
επιτροπής, ανά Τμήμα, καλείσθε να μεριμνήσετε για την εκλογή των
εκπροσώπων σας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Για τον συγκεκριμένο αριθμό εκπροσώπων σε κάθε συλλογικό όργανο, βάσει του
οριζόμενου από τις διατάξεις του Ν.4485/2017 ποσοστού, μπορείτε να
ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Αριθμός εκπροσώπων
προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
στα συλλογικά όργανα» (συν.4). Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των
εκπροσώπων βάσει του αντίστοιχου ποσοστού είναι μικρότερος του 2,
προβλέπεται κατά περίπτωση ανά συλλογικό όργανο οι εκπρόσωποι των
φοιτητών να είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των
προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών
φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Στις ισχύουσες
διατάξεις δεν αναφέρεται η κατανομή των εκπροσώπων μεταξύ των δύο
κατηγοριών ήτοι των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών/υποψηφίων
διδακτόρων. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας διευκρινίστηκε ότι μετά την εκλογή ενός εκπροσώπου από
κάθε μία κατηγορία, οι υπόλοιποι εκλέγονται αναλόγως των ψήφων που θα
λάβουν ασχέτως εάν τα εκλογικά σώματα είναι διαφορετικά. Για τον λόγο αυτό
είναι απαραίτητη η αναφορά στο πρακτικό της κάθε εφορευτικής επιτροπής του
αριθμού των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος/α.
Επομένως, με την παρούσα επιστολή καλείστε να μεριμνήσετε άμεσα για την
εκλογή των εκπροσώπων σας στη Γενική συνέλευση του Τμήματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Οι επιμέρους ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, όπως προκύπτουν από τη
νομοθεσία την αναφερόμενη στην παραπάνω δεύτερη παράγραφο, είναι:
 ορισμός εφορευτικής επιτροπής του Τμήματος με εύρος ευθύνης την ανάδειξη
εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος,
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας υπό την ευθύνη της αντίστοιχης
εφορευτικής επιτροπής,
 κατάθεση στην
Γραμματεία Τμήματος του σχετικού νομιμοποιητικού
εγγράφου για την εκπροσώπηση και του πρακτικού εκλογής με αναφορά του
αριθμού των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος/α.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ αριθ.7158/24.11.2017 Επιστολή του
Πρύτανη θα πρέπει να ορίσετε κοινή ημερομηνίας διεξαγωγής της εκλογής
εκπροσώπων σας σε όλα τα συλλογικά όργανα συγχρόνως, ήτοι Σύγκλητος,
Γενική Συνέλευση κάθε Σχολής, Κοσμητεία κάθε Σχολής, Συνέλευση του
Τμήματος,
Σημειώνουμε ότι στην παράγραφο β΄ του άρθρου 2 του Ν. 4485/2017 αναφέρεται
ότι δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων
διοίκησης Α.Ε.Ι. 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
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(4) εξάμηνα, … Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι
διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος
σπουδών που παρακολουθούν». Τους καταλόγους προπτυχιακών φοιτητών, οι
οποίοι πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, θα τους παραλάβετε από τη
Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων
φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η τριμελής εφορευτική επιτροπή,
υπό την ευθύνη της οποίας θα διενεργηθεί η εκλογή, θα πρέπει να καταθέσει το
σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο για την εκπροσώπηση και το πρακτικό εκλογής
στην γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
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Συνημμένα:
1. Υπουργική Απόφαση 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 Β΄)
2. Υπουργική Απόφαση 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969 Β΄)
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