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     ΠΡΟΣ: 1. τους Προπτυχιακούς Φοιτητές Τμήματος Π.Μ. 
     2. τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους 

Υποψήφιους Διδάκτορες Τμήματος Π.Μ. 
(μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος) 

 
 

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για ετήσια θητεία 
έως 30-11-2021 

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμό πρωτ. ΔΠΘ/ΠΣ/52590/666/12-6-2020 έγγραφο της Κοσμητείας της Π.Σ. 
                σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (ΔΠΘ/ΤΠΜ/52591/2174/12-6-

2020)  
     β) Ν. 4763/2020, άρθρο 162 σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
     γ) το άρθρο 2 περίπτ. β), το άρθρο 21 παρ. 1 γ) και το άρθρο 26 παρ. 1 γ) του Ν. 

4485/2017. 
     δ) η με αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/15-09-2017 τ. Β’) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/13-
11-2017 τ. Β’) 

 
Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου της Κοσμητείας της Π.Σ. (α’ σχετικό), το οποίο 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και το οποίο αφορούσε την ανάδειξη των 
εκπροσώπων των φοιτητών στη Γ.Σ. της Π.Σ., στην Κοσμητεία της Π.Σ. καθώς και στις Γ.Σ. των 
Τμημάτων της Π.Σ., υπενθυμίζεται ότι καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ενόψει της νέας 
θητείας των συλλογικών οργάνων (έως 30-11-2021), να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στη 
Συνέλευση του Τμήματος και των Τομέων, κατόπιν εκλογικής διαδικασίας.  

 
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ανωτέρω β’ και γ’ σχετικά) οι εκπρόσωποι των φοιτητών 

εκλέγονται για ετήσια θητεία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, 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.  

 
Δικαίωμα συμμετοχής 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. 
 

Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά εκπροσώπησης των φοιτητών στα όργανα του Τμήματος έχουν 
ως εξής: 

1) στη Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά 
μέλη (15%)* 

2) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Δομικών Κατασκευών συμμετέχουν ένα (1) τακτικό και ένα 
(1) αναπληρωματικό μέλος (15%)* 
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3) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων 
συμμετέχουν ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος (15%)* 

4) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών συμμετέχουν ένα 
(1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος (15%)* 

5) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Υδραυλικών Έργων συμμετέχουν ένα (1) τακτικό και ένα 
(1) αναπληρωματικό μέλος (15%)* 

 
* Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των 

προπτυχιακών. 
 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 
 

Καθηγητής Ηλιάδης Λάζαρος 
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