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Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΘΕΜΑ: Εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική
Συνέλευση και τη Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα 01-09-2021 έως 31-08-2022
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχοντας
υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.Τις διατάξεις των άρθρων 2,9,16,17 και 18 του Ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-082017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τη με αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργική απόφαση 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.ΤΕ.Π
των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι, κατά την
πρώτη εφαρμογή του Ν.4485/2017 (Α΄114) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με αρ. 191014/Ζ1/07-11-2017
υπουργικής απόφασης.(Β’ 3969).
4.Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 και 34 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/0705-2019), «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5.Την με αριθ. πρωτ. 1542/Φ.20 (ΦΕΚ 457/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22-07-2019), Διαπιστωτική Πράξη του
Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»
6.Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020(Α΄254)με θέμα «Διεξαγωγή εκλογικών
διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
95 του Ν. 4790/2021(Α΄48).
6.Τη με αρ. 60944/Ζ1/28-05-2021(Β΄2358) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τρόπου
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των
εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των
μελών Ε.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. και μελών Ε.Τ.Ε.Π. διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα
συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. , καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών
μονάδων τους.
Προσκαλεί
Τους προπτυχιακούς φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ.β΄ του άρθρου
2 του Ν.4485/2017 της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να
εκλέξουν :
1. ένα (1) τακτικό εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής.
2. Οκτώ (8) τακτικούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση της
Σχολής
προκειμένου να συγκροτηθεί η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Επισημαίνεται ότι, η Γενική Συνέλευση της Σχολής και η Κοσμητεία συγκροτούνται και
λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών ( άρθρο 17
παρ.1δ και άρθρο 18 παρ.1δ του ν. 4485/2017)

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1.Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος εκλέγονται με τους
αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής , σύμφωνα με την
περίπτ. 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 τρείς (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.

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 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.Κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η -72021, η εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα της Σχολής,
διεξάγεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. 60944/Ζ1/2805-2021(Β΄2358) Κ.Υ.Α.
Μετά την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών κατά τα προαναφερόμενα, θα πρέπει να
κατατεθούν στην Κοσμητεία τα παρακάτω:
-

Σχετικό πρακτικό εκλογής της οικείας εφορευτικής επιτροπής

-

Αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου φοιτητών της Σχολής Μηχανικών του

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
υπάρχει υπογραφή στο πρωτότυπο
Καραπιδάκης Εμμανουήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής

