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   Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος 

 

Θέμα: «Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στη 

Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»  
 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(ΦΕΚ 102/5.5.2003 τ. Α’), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4610/2019 (Α΄70), με το οποίο ιδρύεται το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α ́ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4485/17 (ΦΕΚ Α΄114/17) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τις 
διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων 3255/τ.Β΄/15.09.2017 και 3969/τ.Β’ 
/13.11.2017, 

5. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 της υπ'αριθ.153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 
Β' 3255) ΥΑ, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την 
υπ'αριθ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969/2017) ομοία (ΥΑ), και τις διατάξεις της 
υπ. αρ. 60944/Ζ1/3.6.21 ΥΑ (ΦΕΚ. Α΄2358/21). 

6. Την υπ. αρ. 144/27.6.21 νομική συμβουλή της κυρίας Πανταζοπούλου Ευθυμίας, 
νομικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην οποία αναφέρει τα εξης: Σε 
συνέχεια των ανωτέρω, επί των τεθέντων ερωτημάτων δίδονται οι κάτωθι 
απαντήσεις: 1. Οι διαδικασίες εκλογών των φοιτητών για την ανάδειξη μελών στα 
συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου, διέπονται από τις διατάξεις της υπ. αρ. 
60944/Ζ1/3.6.21 ΥΑ (ΦΕΚ. Α΄2358/21). 2. Οι διατάξεις των παρ.1 και 2  του άρθρου 
9 της υπ'αριθ.153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ Β' 3255) ΥΑ, όπως αυτές ισχύουν μετά 
την τροποποίησή τους από την υπ'αριθ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969/2017) 



 

 

ομοία (ΥΑ), ορίζουν ότι η όλη διαδικασία εκλογών (προκήρυξη εκλογών - 
συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών - ανακήρυξη υποψηφίων κ.λ.π. ) ανήκει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των οργάνων των φοιτητών. Από τις διατάξεις αυτές 
λοιπόν, προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρέμβαση οργάνου του 
Πανεπιστημίου, στην εν λόγω εκλογική διαδικασία. Με την διάταξη της παρ.1 του 
άρθρου 90 του Ν.4790/2021, παρατάθηκε η ισχύς της διάταξης της παρ.1 του 
Ν.4753/2020 έως και την 30ή.4.2021, σύμφωνα με την οποία η θητεία των 
διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των σωματείων και 
συλλόγων κ.λ.π., που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 
επ. του Αστικού Κώδικα (όπως εν προκειμένω οι φοιτητικοί σύλλογοι), εφόσον έχει 
λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον 
στο μεταξύ δεν είχαν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών 
οργάνων,  από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020. Με την παρ.1 δε 
του άρθρου 41 του Ν.4807/2021, τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε η διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν.4790/2021 και παρατάθηκε εκ νέου η θητεία των ως 
άνω διοικητικών συμβουλίων έως και την 30ή.06.2021. 

7. Το υπ. αρ. 90/30.6.2021 έγγραφο της Κοσμήτορος της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, όπως 
προχωρήσουν στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στη Συνέλευση 
του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών 

στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου, διενεργείται από τα συνδικαλιστικά όργανα 

των φοιτητών με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ». Η διενέργεια 

εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και 

31.07.21. 

 
Ειδικότερα, η εκπροσώπηση των φοιτητών για τη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, έχει ως εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 21 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) η Συνέλευση 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, απαρτίζεται: α) από δώδεκα (12) μέλη ΔΕΠ, β) από 
τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης 
του Τμήματος, δηλαδή εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% των δώδεκα (12) μελών 
ΔΕΠ (2 εκπρόσωποι φοιτητών), γ) από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από 
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. 
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και 
ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων 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.  
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι θα δοθούν στους νόμιμους 
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων του Τμήματος της Σχολής, που θα 



 

 

περιλαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία για την περίσταση στοιχεία των εκλεκτόρων, θα 
χορηγείται στον/στην Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής εκάστου εκλογικού τμήματος, 
που θα ορισθεί για την διεξαγωγή των εκλογών του εν λόγω Τμήματος. 
 
 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 
 
 
 
 

 Ειρήνη Βγενοπούλου 
Καθηγήτρια 

 
Κοινοποίηση: 

• Γραμματεία Συγκλήτου 

• Δ/νση Προσωπικού 

• Κοσμητεία Σχολής Μηχανικών 

• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
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