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                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Προς 

1. Προπτυχιακούς Φοιτητές Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (δια του 

Συλλόγου Φοιτητών) 

2. Μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (με 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

3. Υποψήφιους διδάκτορες Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (με 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

 

ΘΕΜΑ: Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά 

όργανα του Τμήματος ΜΒ&Γ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ για 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

 

ΣΧΕΤ:1)  Οι διατάξεις του άρθρου 9 της αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1/07-11-

2017   (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) 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 (114/04-08-2017 τ. Α΄)» 

2)  Οι διατάξεις των άρθρων 2. περ. β’, 17 παρ. 1 εδ.γ) και 18 παρ. 1       

εδ.γ) του Ν.  4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04-

08-2017 τ. Α΄) 

           

       Η  Πρόεδρος του Τμήματος ΜΒ&Γ  της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., 

σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, καλεί τους συλλόγους φοιτητών, 
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μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος ΜΒ&Γ, να 

προβούν άμεσα σε εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα 

συλλογικά όργανα  του Τμήματος ΜΒ&Γ:  

1. Γενική Συνέλευση  Τμήματος 

    Ο ορισμός των εκπροσώπων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 

την 25 Σεπτεμβρίου 2020.        

       Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι 

εκπρόσωποι  των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του τμήματος ΜΒ&Γ της 

Σχολής  Επιστημών Υγείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους σε 

κάθε όργανο, εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική 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, με ετήσια θητεία.  

       Η ευθύνη της προαναφερόμενης εκλογικής διαδικασίας ανήκει στα 

αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για 

τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής.   
        

          

                           H   Πρόεδρος 

  

              Αναπλ. Καθηγήτρια  Χλίχλια Αικατερίνη  
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