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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

Καβάλα, 20-11-2017 

        Αρ. πρωτ.: 2524 

 

Προς:  Φοιτητικούς Συλλόγους του ΤΕΙ ΑΜΘ 

Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. 

 

Θέμα: «Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ ΑΜΘ». 

Σχετικά:  

α.Ο Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/06-11-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», άρθρο 14 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας». 

β.Ο N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρο 2 «Ορισμοί», 13 «Σύγκλητος», 17 «Γενική Συνέλευση Σχολής», 

άρθρο 18 «Κοσμητεία», άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος», άρθρο 24 «Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων». 

γ.Η ΥΑ 153348/Ζ1/ 15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017) : 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). 

δ)Η ΥΑ Αριθμ.Β.Προτ. 191014/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3969 Β/13-11-2017) : Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-

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)». 

ε)Η αρ. 2405/03-11-2017 Ανοιχτή Πρόσκληση του Πρύτανη προς τους φοιτητικούς Συλλόγους, Προπτυχιακούς 

και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ με ΑΔΑ: 9Ψ9Ω4691Ο8-059 

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει του δ΄ σχετικού, ισχύει ότι: «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. 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.». 

Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι Φοιτητικοί Σύλλογοι για τις ενέργειές τους. 

 

ΑΔΑ: ΨΓΣΗ4691Ο8-38Ο
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Το παρόν να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ιδρύματος. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

 Γραφείο Πρυτανικών Αρχών. 

 Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ (μέσω των Γραμματειών των Προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών Τμημάτων). 

 Σχολές/ Τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων). 

 Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος) 

 Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Συλλογικών και  

 Οργάνων και Επιτροπών. 

 Φοιτητικούς Συλλόγους. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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