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Προς
■ Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ
■ Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ
■ Υποψήφιους διδάκτορες του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ
■ Σύλλογο Φοιτητών ΤΕΦΑΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Θέμα: Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της νέας θητείας των συλλογικών οργάνων από 01 Δεκεμβρίου 2018 θα 
πρέπει να εκλέξετε τους εκπροσώπους σας (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) στα συλλογικά όργανα του 
Τμήματος και της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης των εκπροσώπων σας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις:

■ Του Ν.4485/2017 (114 Α') ( άρθρα 2 περ.β ', 17 παρ. 1, 18παρ. 2, 21 παρ. 1 εδ, γ ', 26 παρ. 1 εδ. γ')
■ Της αριθ. Β.Προτ.191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969 Β') Υπουργικής Απόφασης

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εκλογή γίνεται 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 
και με ετήσια θητεία.

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.
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Τα ποσοστά εκπροσώπησής σας στα ôpyava του Τμήματος και της Σχολής έχουν ως εξής:

Κοσμητεία: 1 προπτυχιακός φοιτητής και 1 μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής με τους 

αναπληρωματικούς τους

Γενική Συνέλευση Σχολής. 4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά μέλη (ποσοστό 10%) *

Συνέλευση Τμήματος: 5 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά (ποσοστό 15%) *

Τομέας Προπονητικής·. 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά (ποσοστό 15%) *

Τομέας Οργάνωσης: 2 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά (ποσοστό 15%) *

Τομέας Άσκησης και Υγείας: 2 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά (ποσοστό 15%) *

* Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ'ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των 
προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των 
υποψηφίων διδακτόρων.


