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       Πειραιάς, 23.11.2021 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Προς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 

 

Θέμα: «Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών (πρώτος κύκλος σπουδών) στο Ειδικό Συμβού-

λιο Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων». 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος, συνίσταται Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος : 

 

Άρθρο 19 
Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών 
1. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκροτείται από την Συνέλευση 
του Τμήματος, με πρόεδρο τον Πρόεδρο του Τμήματος ή αναπληρωτή του, το οποίο αποτελείται κατά 
60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και σύμφωνα 
με τα παρακάτω. 
2. Οι καθηγητές εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέ-

γονται, από το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Τμήματος. 

3. Το Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών συζητά και διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημά-
των σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 
 

Σύμφωνα με την από 12/11/2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το Ειδικό Συμβούλιο 

Σπουδών του Τμήματος αποτελείται από δεκαέξι (16) μέλη, ήτοι δώδεκα (12) μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ  και 

τέσσερις (4) ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με 

τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών, 

για ετήσια θητεία. 

Ως εκ τούτου σας καλούμε να εκλέξετε τέσσερις (4) εκπροσώπους σας με τους αναπληρωματικούς 

τους, για το Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών του Τμήματος.  

 

Η ψηφοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφορια-

κού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δη-

μοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)». Πλη-

ροφορίες για την «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ»  θα βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο 

https://grnet.gr/services/digital-services/zeus/. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώ-

πους σας στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών του Τμήματος, με ετήσια θητεία και έναρξη από 

15/12/2021. 

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου 

 


