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ΘΕΜΑ: Ανάδειξη εκπποζώπων ηων θοιηηηών ζηη ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ Ξένων
Γλωζζών Μεηάθπαζηρ και Διεπμηνείαρ.
Καλούνηαι οι θοιηηηέρ ηος Σμήμαηορ Ξένυν Γλυζζών Μεηάθπαζηρ και Γιεπμηνείαρ
(πποπηςσιακοί, μεηαπηςσιακοί και ςποτήθιοι διδάκηοπερ), να εκλέξοςν ηοςρ
εκπποζώποςρ ηοςρ ζηη ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ:
- ηος άπθπος 21, παπ. 1γ ηος Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
- ηος άπθπος 2, πεπ. α και β ηος ίδιος νόμος,
- ηηρ ςπ’ απιθμ. Β. Πποη. 191014/Ε1/7-11-2017 Απόθαζηρ ηος Τποςπγού Παιδείαρ,
Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν, ΦΔΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τποποποίηζη ηηρ
απιθμ. 153348/Ε1/15-09-2017 (Β΄3255) ςποςπγικήρ απόθαζηρ, με θέμα «Τπόπορ
διεξαγωγήρ ηων εκλογικών διαδικαζιών για ηην ανάδειξη μονοππόζωπων οπγάνων
ηων Α.Δ.Ι. και διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπων ηων μελών Δ.Δ.Π.,
Δ.ΓΙ.Π. και Δ.Τ.Δ.Π., ηων διοικηηικών ςπαλλήλων και ηων θοιηηηών ζηα ζςλλογικά
όπγανα ηων Α.Δ.Ι. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος ν. 4485/2017 (Α΄114)».
Οι εκππόζυποι ηυν θοιηηηών ζηα ζςλλογικά όπγανα ηυν ιδπςμάηυν εκλέγονηαι με ηοςρ
αναπληπυηέρ ηοςρ από ηο ζύνολο ηυν θοιηηηών με δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ηηρ οικείαρ
καηηγοπίαρ: α) πποπηςσιακοί θοιηηηέρ και β) μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ και ςποτήθιοι
διδάκηοπερ.
Η εθινγηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζε θνηλή εκεξνκελία, ε νπνία
νξίδεηαη θαη πξνθεξύζζεηαη από ηα αξκόδηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ηωλ θνηηεηώλ.
Οι ςποτήθιοι έσοςν δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζε όλα ηα τηθοδέληια ανά Σμήμα, σολή και
ύγκληηο, εθόζον είναι εγγεγπαμμένοι ζε ανηίζηοισο Σμήμα.
Ζ εκλογή γίνεηαι με άμεζη, μςζηική και καθολική τηθοθοπία, η οποία πποκηπύζζεηαι
από ηα όπγανα ηυν θοιηηηών, ηα οποία είναι ςπεύθςνα για ηη ζςγκπόηηζη ζσεηικήρ
εθοπεςηικήρ επιηποπήρ, ανά Σμήμα, ανά σολή και ανά Ίδπςμα.
Ωρ θοιηηηέρ νοούνηαι οι πποπηςσιακοί θοιηηηέρ, οι μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ και οι
ςποτήθιοι διδάκηοπερ (βλ. και άπθπο 2 Οπιζμοί, πεπ. α ηος Ν. 4485/2017).

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηα εκλεκηοπικά ζώμαηα για ηην εκλογή οπγάνυν διοίκηζηρ
Α.Δ.Η., καθώρ και δικαίυμα εκλογήρ ζηα όπγανα αςηά έσοςν (βλ. και άπθπο 2 Οπιζμοί,
πεπ. β ηος Ν. 4485/2017):
- οι πποπηςσιακοί θοιηηηέρ ηυν οποίυν η διάπκεια θοίηηζηρ δεν έσει ςπεπβεί ηη διάπκεια
ηυν εξαμήνυν πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος ηίηλος ζποςδών, ζύμθυνα με ηο
ενδεικηικό ππόγπαμμα ζποςδών, πποζαςξανόμενη καηά ηέζζεπα (4) εξάμηνα,
- οι μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ ηυν οποίυν η διάπκεια θοίηηζηρ δεν έσει ςπεπβεί ηη
διάπκεια ηος ενδεικηικού ππογπάμμαηορ ηος Π.Μ. ζηο οποίο είναι εγγεγπαμμένοι,
- ςποτήθιοι διδάκηοπερ πος διανύοςν ηα πένηε (5) ππώηα έηη.

Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ

Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ υηήπιορ Λίβαρ

Τν παξόλ έγγξαθν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Ξέλωλ Γιωζζώλ
Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο, θαζώο θαη ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλώζεωλ ηωλ
θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο.

Δζυηεπική διανομή:
- Κοζμήηοπα ΗΜΓ
- ςνηονιζηή Γιοικηηικών Τπηπεζιών Η.Π.
- Αναπληπυηή Ππόεδπο ΣΞΓΜΓ
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