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ΠΡΟΣ : 1) Το Σύλλογο φοιτητών της Σ. Δ. Ο.
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ : « Ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) στα Συλλογικά
όργανα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας »

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 γ & άρθρο 18 παρ. 1 γ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8201 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προστ. 191014/Ζ1 Υ.Α. (άρθρο 9 ΦΕΚ
3969/τ. Β΄/13-11-2017), παρακαλούμε να ορίσετε μέχρι 28/11/2017, τους εκπροσώπους των
φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στα συλλογικά όργανα της Σχολής Διοίκησης &
Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με θητεία από 1/12/18 έως 30/11/19, όπως
παρακάτω :
-

Γενική συνέλευση της Σχολής, τρεις (3) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους,
κατ΄ ελάχιστον ένας (1) ανά κατηγορία φοιτητών (προπτυχιακός - μεταπτυχιακός)

-

Κοσμητεία της Σχολής, έναν (1) εκπρόσωπο (προπτυχιακών) με τον αναπληρωτή του
και έναν (1) εκπρόσωπο (μεταπτυχιακών) με τον αναπληρωτή του.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Διοίκησης & Οικονομίας

Κεχρής Ευάγγελος
Καθηγητής
Συνημμένα
Άρθρα 17 & 18 Ν. 4485/17 και
άρθρο 9 ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17

Άρθρο 16
Όργανα της Σχολής

Άρθρο 18

Κοσμητεία

Τα όργανα της Σχολής είναι:

1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) η Γενική Συνέλευση,

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.

β) η Κοσμητεία,

β) Τους Προέδρους τωνΤμημάτων.

γ) ο Κοσμήτορας.

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του

Άρθρο 17

συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώσεων α’

Γενική Συνέλευση Σχολής

και β'. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

δεκαδικός

α)Τον Κοσμήτορα της Σχολής.

προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού

β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής,

(0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5)

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%

ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’

του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής

ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των

των περιπτώσεων α' και β'. Αν, με βάση το παραπάνω

προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των

ποσοστό,

μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων,

προκύπτει

δεκαδικός

αριθμός,

αυτός

στρογγυλο- ποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα,

αριθμός,

αυτός

στρογγυλοποιείται

στην

όπου υπάρχουν.

όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους

μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι

αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία

εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ' ελάχιστον ένας (1)

από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της

εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και

οικείας κατηγορίας της Σχολής, για ετήσια θητεία.

ένας (1) συνολικά 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.

Τροποποίηση τρόπου εκλογής φοιτητών ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-2017
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 τμή ματος και Γενική Συνέλευση
Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) και τη σύγκλητο. Σε περιπτώσεις όπου η σχολή έχει μόνο ένα τμήμα
(άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4485/2017), η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο (2) κάλπες. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τμήμα.
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.
4. Μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα συλλογικά όργανα μετέχουν οι
φοιτητές βάσει της σειράς κατάταξης στις τελευταίες διενεργηθείσες εκλογές.
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