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Πολιτικής Επιστήµης 
Το έργο µας στο Διοικητικό Συµβούλιο  

Τα τελευταία χρόνια η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής επιστήµης ως υπεύθυνη παράταξη έχει κερδίσει 
ένα µεγάλο µέρος των φοιτητών, οι οποίοι την στηρίζουν κάθε χρόνο δίνοντάς µας έτσι την 
δυνατότητα να συνεχίζουµε ακόµη δυναµικότερα και αποφασιστικότερα για το καλύτερο του 
τµήµατος Πολιτικής επιστήµης και των φοιτητών του. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής επιστήµης 
έχει καταστήσει τον σύλλογο φοιτητών, κατά κοινή οµολογία, ως τον πιο ενεργό και δραστήριο 
σύλλογο του πανεπιστηµίου Κρήτης µέσα από έντονη πολιτική δραστηριότητα, εκδηλώσεις, 

προτάσεις, ηµερίδες, την έκδοση εφηµερίδας και πολλά άλλα. 
  Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος µε την συνεχή µας παρουσία στα όργανα έχουµε να 

παρουσιάσουµε ένα έντονο συνδικαλιστικό έργο µέσα στους τρείς µήνες της νέας ακαδηµαϊκής 
χρονιάς, καθώς και όλες τις προσπάθειες µας, που έχουν ως επίκεντρο το φοιτητή και το 

µικρόκοσµο του Πανεπιστηµίου. Παρακάτω σας παραθέτουµε κάποιες από αυτές: 
 

1. Προτείναµε για το µάθηµα του κ. Αλεξόπουλου , ο οποίος έχει φύγει από το τµήµα  δίχως 
την ολοκλήρωση του µαθήµατός του και αφήνοντας τους φοιτητές που χρωστούσαν το 
µάθηµά του  µετέωρους, η εξέταση του µαθήµατός του να γίνει είτε µε απαλλακτική εργασία 
, είτε να εξεταστεί από άλλο καθηγητή µέλος ΔΕΠ του τµήµατός µας. (ΔΣ 30/08/2011) 

2. Ζητήσαµε ο Σύλλογος Φοιτητών του τµήµατός µας να βγάλει κείµενο στο οποίο θα πάρει 
ξεκάθαρη θέση ενάντια στη Γενική Συνέλευση όλων των σχολών ζητώντας να βγει απόφαση 
από το δικό µας σύλλογο µε Γενική Συνέλευση του τµήµατός µας και ζητώντας την αναβολή 
της εξεταστικής ενόψει της κατάληψης του Σεπτεµβρίου . Επίσης ,ζητήσαµε σε ενδεχόµενο 
κατάληψης να διασφαλιστεί  πως η Γραµµατεία του τµήµατός µας, καθώς και η Μέριµνα να 
παραµείνουν ανοιχτές, ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα για τους νεοεισαχθέντες 
φοιτητές.( ΔΣ 30/08/2011) 

3. Ως µία υπεύθυνη παράταξη, πήραµε ξεκάθαρη θέση κατά του νέου νόµου για την Παιδεία 
της κ. Διαµαντοπούλου! Την θέση µας αυτή, ζητήσαµε και καταφέραµε, να υιοθετήσει και ο 
Σύλλογος Φοιτητών καταδικάζοντας τον νέο νόµο για την Παιδεία στο σύνολό του, καθώς 
έρχεται να καταρρίψει όλα τα κεκτηµένα της Πανεπιστηµιακής κοινότητας και των 
φοιτητών.( ΔΣ 30/08.2011) 

4. Ζητήσαµε την άµεση αντικατάσταση των Γραφείων Συλλόγου! Ένα θέµα που χρήζει άµεσης 
αντιµετώπισης, καθώς ο χώρος στον οποίο βρίσκονται σήµερα, δηλαδή στα γραφεία κάτω 
από την φοιτητική λέσχη, είναι δύσχρηστα και πολύ µακριά από τους χώρους 
δραστηριοποίησης του τµήµατος και φυσικά των φοιτητών του. Η παράταξη µας κάνει µία 
συντονισµένη προσπάθεια να αυξήσει τον βαθµό της υπευθυνότητας από την οποία 
χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια καθώς και να έρθει πιο κοντά στον απλό φοιτητή 
τοποθετώντας τον στο επίκεντρο, µέσα από την υπεύθυνη στάση και το σοβαρό χαρακτήρα 
της. Σε αυτήν την προσπάθεια στοχεύει και το αίτηµα για µεταφορά των γραφείων σε ένα 



χώρο κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας, µε εύκολη πρόσβαση σε όλους. Η πρόταση µας έτσι 
όπως κατατέθηκε και ψηφίστηκε, αφορά δύο χώρους, οι οποίοι τηρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις. Από τη µία η αποθήκη της γραµµατείας στο κτίριο ΣΚΕ και από την άλλη το 
γραφείο του αποθανόντα Σ. Αλεξανδρόπουλου, στο κτίριο «Κοκκινάκης» στο οποίο 
στεγάζεται η Διοίκηση του Π.Κ. (ΔΣ 10/9/2011 και 13/10/2011). 

5. Προτείναµε τη δηµιουργία κοινής βιβλιοθήκης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, 
σε περίπτωση που ο σύλλογος µετακινηθεί στο κτίριο ΣΚΕ µε πρόσβαση µέσα από το 
γραφείο του Συλλόγου µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος. Στόχος αυτής της πρότασης 
αποτελεί η από κοινού εξυπηρέτηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και 
µια µελλοντική συνεργασία των δύο συλλόγων.(ΔΣ 10/9/2011) 

6. Προτείναµε και υλοποιήσαµε τη νέα δανειστική βιβλιοθήκη του συλλόγου φοιτητών! Πλέον 
µε την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας όλοι οι φοιτητές του τµήµατος µας µπορούν να 
δανείζονται οποιοδήποτε σύγγραµµα διαθέτει η βιβλιοθήκη του συλλόγου!( ΔΣ 10/9/2011 ) 

7. Αναφορικά µε το ζήτηµα των διδασκόντων µε ΠΔ 407/80 καταθέσαµε ολοκληρωµένη 
πρόταση για ενίσχυση των προσφερόµενων µαθηµάτων, καθώς φέτος είναι µειωµένα 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Για το λόγο αυτό προτείναµε να δοθεί µία λύση άµεσα 
πριν ξεκινήσουν οι δηλώσεις µαθηµάτων. Γνωρίζοντας το νόµο καλέσαµε τα µέλη ΔΕΠ του 
τµήµατος να πραγµατοποιήσουν κάποια επιπλέον µαθήµατα µε την µορφή της 
συνδιδασκαλίας. Γνωρίζουµε ότι το τέχνασµα αυτό δεν αποτελεί µια µακροχρόνια λύση αλλά 
πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να ανακουφίσει τους συµφοιτητές µας ιδιαίτερα στα 
µεγαλύτερα έτη.(ΔΣ 10/9/2011) 

8. Ζητήσαµε να καλέσει ο σύλλογος µε ανακοίνωσή του όλους τους φοιτητές του τµήµατος να 
ενισχύσουν τη βιβλιοθήκη του συλλόγου µε βιβλία που δε χρειάζονται και κατέχουν από 
παλαιότερα χρόνια.(ΔΣ 28/09/2011) 

9. Ζητήσαµε να σταλεί αίτηµα προς το σύλλογο των µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος για 
παραχώρηση τυχόν διπλών αντιτύπων από την βιβλιοθήκη του συλλόγου τους στην 
βιβλιοθήκη των προπτυχιακών.(ΔΣ 10/09/2011) 

10. Προτείναµε την αναλυτική καταγραφή όλων των συγγραµµάτων, που κατέχει ο σύλλογος 
φοιτητών  σε µία ενιαία λίστα(ISDN/Τίτλος/συγγραφέας/εκδότης) καθώς και τη 
δηµοσιοποίησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου. Στόχος της πρότασης αυτής 
είναι να γνωρίζει ο κάθε φοιτητής τα συγγράµµατα που κατέχει ο σύλλογος για να µπορεί να 
δανειστεί.(ΔΣ 28/9/2011)  

11. Καλέσαµε το σύλλογο να τοποθετηθεί αναφορικά µε τους χώρους που έχουν παραχωρηθεί 
στη Διοίκηση και σε άλλες σχολές του Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι οποίοι σύµφωνα µε την 
αρχική κατανοµή θα στέγαζαν το δικό µας τµήµα, µε αποτέλεσµα σήµερα το τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης  να µην µπορεί να στεγάσει σε γραφεία όλα τα µέλη  ΔΕΠ, καθώς 
αντιµετωπίζει και προβλήµατα µε τις υποδοµές και το αιθουσιολόγιο. (ΔΣ 13/10/2011) 

12. Προτείναµε την έναρξη των διαδικασιών για τη σύσταση  της επιτροπής εφηµερίδας και την 
έκδοση του νέου φύλλου της εφηµερίδας του συλλόγου «Πολιτεία». Θεωρούµε την 
εφηµερίδα ένα από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα του συλλόγου φοιτητών, καθώς παρέχει τη 
δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να ορθογραφούν και βοηθάει στην προβολή του 
τµήµατός µας. Να σηµειωθεί ότι µετά από διεκδικήσεις ετών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είµαστε ο 
µοναδικός σύλλογος φοιτητών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης που εκδίδει ανάλογο έντυπο.(ΔΣ 
4/11/2011) 

13. Προτείναµε την άµεση οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου µέσα από τη διεξαγωγή 
εκδήλωσης(party). Με τα έσοδα που θα προκύψουν προτείναµε να δωρίσει ο σύλλογος στο 
τµήµα  ένα projector, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τους συµφοιτητές µας στις παρουσιάσεις 
εργασιών και σεµιναρίων.(ΔΣ 4/11/2011) 

14. Με πρότασή µας ο σύλλογος φοιτητών στήριξε τις προσπάθειες της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµόνων αναφορικά µε την διδασκαλία του µαθήµατος Αγωγής 



του Πολίτη στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αποκλειστικά από Πολιτικούς 
Επιστήµονες.(ΔΣ 4/11/2011) 

15. Επαναφέραµε ένα πλαίσιο προτάσεων αναφορικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
αποφοίτων του τµήµατος και ζητήσαµε να καταθέσει ο σύλλογος αίτηµα στο τµήµα για 
άµεση συνεδρίαση της επιτροπής επαγγελµατικών δικαιωµάτων του τµήµατος ,µε σκοπό τη 
συλλογική δραστηριοποίηση πάνω στο θέµα. (ΔΣ 4/11/2011) 

16. Ζητήσαµε να διερευνήσει ο σύλλογος φοιτητών την καταχώρηση διπλών αντιτύπων από τη 
βιβλιοθήκη του συλλόγου στο σύστηµα Εύδοξος Plus.( ΔΣ 4/11/11) 

17. Θέσαµε στο σύλλογο το θέµα της αναδιαµόρφωσης του αιθουσιολογίου της σχολής 
Κοινωνικών Επιστηµών. Ζητήσαµε την εκ νέου καταγραφή χωρητικότητας των αιθουσών 
και τη διεξαγωγή των µαθηµάτων του τµήµατός µας σε αίθουσες που θα ανταποκρίνονται 
στο βαθµό προσέλευσης των φοιτητών, καθώς παρατηρήθηκε το φαινόµενο µαθήµατα µε 
αυξηµένη προσέλευση να είναι τοποθετηµένα σε µικρές αίθουσες.(4/11/2011) 

18. Προτείναµε την εθελοντική απασχόληση φοιτητών στη Γραµµατεία του τµήµατος µε 
αυστηρά κριτήρια τα οποία θα τεθούν από την ίδια.(4/11/2011) 

19. Προτείναµε στο σύλλογο να κινηθεί και να οργανώσει την πρώτη θερινή συνδιάσκεψη των 
ΔΣ των συλλόγων φοιτητών ΠΕ για τα ζητήµατα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων στο 
Ρέθυµνο. Στόχος µας είναι η συµµετοχή εκπροσώπων φοιτητών από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 
Κόρινθο και Κοµοτηνή, καθώς και η ταυτόχρονη συµµετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµόνων(Π.Ε.Ν.Π.Ε.) και της εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης 
και των προέδρων όλων των τµηµάτων.(11/11/2011) 

20. Προτείναµε  να διοργανώσει  ο σύλλογος ηµερίδα µε θέµα  «Διακυβέρνηση και βιωσιµότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  ανέξοδα µε τη συµµετοχή καθηγητών του τµήµατος, ειδήµονες 
στα ευρωπαϊκά θέµατα και στις διεθνείς σχέσεις. (21/11/2011) 

21. Ζητήσαµε τη διεξαγωγή ενός κύκλου συζητήσεων από το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης αναφορικά µε τα προγράµµατα Erasmus και την πρακτική άσκηση 
στο εξωτερικό.(ΔΣ 21/11/2011) 

22. Προτείναµε τη δηµιουργία οµάδας εκπροσώπησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο πρότυπο 
συνέδριο προσοµοίωσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), το οποίο 
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
(ThessisMUN) . Παράλληλα, ζητήσαµε να οριστεί ένας επιστηµονικός υπεύθυνος , ο οποίος 
θα προετοιµάσει τους συµµετέχοντες που θα προκύπτουν από αυστηρή και καθαρά 
ακαδηµαϊκή επιλογή. (ΔΣ 21/11/2011) 

23. Στο πλαίσιο συλλογικής αντιµετώπισης, όσον αφορά το θέµα των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων, καταθέσαµε στο σύλλογο ένα προσχέδιο επερώτησης το οποίο συνέλαβε η 
ΠΕΝΠΕ, µε το οποίο ζητήσαµε από το Σύλλογο Φοιτητών να το προωθήσει σε όλους τους 
πολιτικούς χώρους για µία κοινή επερώτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο. ( ΔΣ 5/12/2011) 

24. Θέσαµε στο Σύλλογο την πρόταση για ένα πολυκοµµατικό πάνελ απ’ όλους τους πολιτικούς 
χώρους που θέλουν να εκπροσωπηθούν για ανταλλαγή απόψεων και τη διεξαγωγή ενός 
γόνιµου διαλόγου µε συµπεράσµατα. ( ΔΣ 5/12/2011) 

25. Ζητήσαµε να γίνει ένα αίτηµα προς το µορφωτικό ίδρυµα της Βουλής καθώς και την 
υπηρεσία εκδόσεων της Βουλής, για την αποστολή και δωρεάν διανοµή σε όλους τους 
φοιτητές του Τµήµατος του επίτοµου εγχειριδίου των εκδόσεων αυτής µε το Σύνταγµα της 
ελληνικής πολιτείας και τον κανονισµό της Βουλής. Επίσης,ζητήσαµε την πλήρη ενηµέρωση 
από το µορφωτικό τµήµα της Βουλής καθώς και από το Προεδρείο της Βουλής για τις 
ετήσιες εκπαιδευτικές δράσεις προς κοινοποίηση στους συµφοιτητές µας µε σκοπό την 
συµµετοχή τους σε αυτές. 

26. Προτείναµε να γίνει αίτηµα αποστολής προς το Προεδρείο της Βουλής για την συµµετοχή-
παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που θα λάβουν χώρα το έτος 2012, είτε 
ολοµελειών είτε άλλων κοινοβουλευτικών διαδικασιών όπως αυτές ορίζονται από το 



Προεδρείο της Βουλής. (ΔΣ 5/12/2011) 
27. Προτείναµε τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα έρθει σε επικοινωνία µε το γραφείο του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την αντιπροσωπεία της ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα µε σκοπό την ενηµέρωση του Συλλόγου για τις ετήσιες δράσεις του έτους 2012 
για περεταίρω ενηµέρωση όλων των φοιτητών του τµήµατος, είτε αυτές είναι εκπαιδευτικές 
δράσεις-εκδηλώσεις-εκδροµές-ηµερίδες-συνέδρια που λαµβάνουν χώρα στην πρωτεύουσα 
της ΕΕ, την Αθήνα αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Την αποστολή δωρεάν υλικού των 
ετησίων εκδόσεων του Ευρωκοινοβουλίου και της ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευρωπαϊκά 
θέµατα. (ΔΣ 5/12/2011) 

28.  Ζητήσαµε το σβήσιµο των υβριστικών συνθηµάτων από το αµφιθέατρο Δ6 
(Αλεξανδρόπουλου) καθώς και την καταγγελία τέτοιων κινήσεων. ( ΔΣ 5/12/2011) 

29.  Ζητήσαµε από το Σύλλογο να οριστούν οι εκπρόσωποι για το Πανσπουδαστικό Συνέδριο 
της ΕΦΕΕ µε σκοπό να αποσταλούν στην Αθήνα ως µέτρο πίεσης για την επαναλειτουργία 
της. ( ΔΣ 5/12/2011) 

30.  Προτείναµε στο Σύλλογο όσον αφορά την παρεµπόδιση της εκλογής συµβουλίου διοίκησης 
στο Πανεπιστήµιο να ενηµερωθούµε αρχικά από το νοµικό σύµβουλο του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης  για τυχόν πρόβληµα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Πανεπιστηµίου και κατόπιν 
συνεννόησης µε όλα τα Διοικητικά Συµβούλια Ρεθύµνου και Ηρακλείου, προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών φοιτητών, να ακολουθούσαν και οι ανάλογες ενέργειες. (ΔΣ 17/01/2012) 

31. Προτείναµε στο Σύλλογο στα πλαίσια ενίσχυσης των απεργών της Χαλυβουργίας, να 
τοποθετηθεί ένα κουτί-ταµείο ενίσχυσης στη γραµµατεία του Τµήµατος καθώς και την 
έκδοση κειµένου στήριξης της κίνησης αυτών. (ΔΣ 25/01/2012) 

32. Ζητήσαµε από το Σύλλογο να καταγγείλει την παράταξη της ΠΑΣΠ για απώλεια του βιβλίου 
των πρακτικών από το έτος 2008 και πριν, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή του γραµµατέα, 
ο οποίος προερχόταν από αυτή την παράταξη. Τέτοιο γεγονός, σύµφωνα µε το καταστατικό 
του συλλόγου, είναι αιτία διαγραφής των µελών της παράταξης από το Σύλλογο, πράγµα το 
οποίο δε στηρίξαµε. (ΔΣ 7/03/2012) 

33. Προτείναµε να γραφεί µία επιστολή προς τους στεγαζόµενους φοιτητές µε την οποία θα 
δείξει ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήµης πως στηρίζει την κίνησή τους στη 
δηµιουργία ενός Συλλόγου Φοιτητών που θα απαρτίζεται από φοιτητές, οι οποίοι 
στεγάζονται στις εστίες της Πανεπιστηµιούπολης του Ρεθύµνου. (ΔΣ 30/03/2012) 

34. Ζητήσαµε να γραφεί από το Σύλλογο µία συγχαρητήρια επιστολή για τους φοιτητές που 
εκπροσώπησαν το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο συνέδριο 
προσοµοίωσης του ΟΗΕ. ( thessisMUN ) (ΔΣ 30/03/2012) 

35. Προτείναµε στο σύλλογο να βγει αφίσα για την έναρξη λειτουργίας της δανειστικής 
βιβλιοθήκης του Συλλόγου. (ΔΣ 30/03/2012) 

36. Προτείναµε επίσης το κεντρικό άρθρο της εφηµερίδας του Συλλόγου να προέρχεται από τον 
πρόεδρο του τµήµατος κ. Κώστα Λάβδα. (ΔΣ 30/03/2012) 

37. Προτείναµε να συνεχιστεί ο κύκλος διαλέξεων στα πλαίσια των µαθηµάτων που διοργάνωσε 
πέρσι ο σύλλογος και φέτος στα πλαίσια του µαθήµατος του κ. Λάβδα.  

38. Ζητήσαµε απο το σύλλογο να καταδικάσει την δηµιουργία παρατάξεων µε φασίζουσα 
συµπεριφορά µέσα στο σύλλογο Πολιτικής Επιστήµης καθώς και να εκδώσει κείµενο το 
οποίο θα καταδικάζει νοοτροπίες των άκρων . 

 

Το έργο µας στην Γενική Συνέλευση 
Τµήµατος 



1. Θέσαµε ερώτηµα αναφορικά µε τις δηλώσεις συγγραµµάτων στην ηλεκτρονική υπηρεσία του 
Υπουργείου, ΕΥΔΟΞΟΣ. Ζητήσαµε απλά να ενηµερωθούν οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και του τµήµατος, για το λόγο για τον οποίο δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν οι 
δηλώσεις συγγραµµάτων παρ' όλο που η ηµεροµηνία έναρξης είχε επέλθει και για το αν 
υπήρχαν ευθύνες του ίδιου του Πανεπιστηµίου ή αν επρόκειτο απλά για µια ακόµη 
καθυστέρηση από µεριάς του Υπουργείου. (Αρ. Πρωτ. 88,ΓΣΤ 26/10/2011) 

2. Ζητήσαµε από το σώµα της συνέλευσης σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του τµήµατος να 
εξετάσουν προσεκτικά το ενδεχόµενο παράτασης των δηλώσεων συγγραµµάτων στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ για κάποιες µέρες. (Αρ. Πρωτ. 88,ΓΣΤ 26/10/2011) 

3. Προτείναµε την παραχώρηση ενός Η/Υ προς τον σύλλογο φοιτητών από το εργαστήριο του 
τµήµατος, επειδή το 2009 ο σύλλογος φοιτητών έπεσε θύµα κλοπής εν µέσω των διακοπών 
των Χριστουγέννων µετρώντας απώλειες σε ηλεκτρονικές συσκευές µέσα στις οποίες 
συµπεριλαµβανοµένου και ενός Η/Υ. Η πρόταση αυτή είναι ακόµη ένα βήµα στην 
προσπάθεια που κάνουµε για την ενίσχυση της υπευθυνότητας και δραστηριοποίησης του 
συλλόγου µας. (Αρ. Πρωτ. 88,ΓΣΤ 26/10/2011) 

4. Προτείναµε την αύξηση του αριθµού των προσφερόµενων µαθηµάτων µε τη µορφή 
συνδιδασκαλίας από τα µέλη ΔΕΠ του τµήµατος. Αυτή η πρόταση έγινε µε αφορµή την 
τεράστια έλλειψη προσφερόµενων µαθηµάτων ΥΕΠ και ΥΕΣ στο χειµερινό εξάµηνο 
εξαιτίας του µικρού αριθµού µελών ΔΕΠ του τµήµατός µας. (Αρ. Πρωτ. 67,ΓΣΤ 26/10/2011) 

5. Ζητήσαµε την άµεση ανάρτηση όλων των βαθµολογιών των µαθηµάτων που εξετάστηκαν 
στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεµβρίου από όλους τους διδάσκοντες καθώς ακόµα 
και µετά την έναρξη των δηλώσεων µαθηµάτων στο Students Web δεν είχαν αναρτηθεί όλες 
οι βαθµολογίες, µε αποτέλεσµα οι φοιτητές να µην µπορούν να προχωρήσουν αναλόγως στη 
δήλωση µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου. (Αρ. Πρωτ. 88, 26/10/2011), (Αρ. Πρωτ. 
66,ΓΣΤ 12/11/2011) 

6. Προτείναµε στους καθηγητές να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του συλλόγου προπτυχιακών 
φοιτητών του τµήµατος για δηµιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης συλλόγου. Από τα διπλά 
βιβλία που κατέχει ο καθένας στο γραφείο τους, ζητήσαµε να µας παραχωρήσουν κάποια 
αντίτυπα τα οποία δεν τους είναι χρήσιµα, µε την προϋπόθεση να µπορεί να τα δανειστεί 
κάθε φοιτητής του τµήµατός µας απλά µε την επίδειξη της Φοιτητικής του Ταυτότητας.(Αρ. 
Πρωτ. 88,ΓΣΤ 26/10/2011) 

7. Προτείναµε την αλλαγή των γραφείων του Συλλόγου φοιτητών του τµήµατος από το µέρος 
που βρίσκονται (κάτω από την φοιτητική λέσχη), στο κτίριο της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστηµών (ΣΚΕ). Το σηµείο στο οποίο βρίσκονται µέχρι στιγµής τα γραφεία δε βοηθά στην 
άµεση εξυπηρέτηση των φοιτητών του τµήµατος καθώς βρίσκονται πολύ µακριά από την 
Γραµµατεία και από τις αίθουσες διδασκαλίας του τµήµατος. Γι’αυτό λοιπόν το λόγο, 
ζητήσαµε την αντικατάσταση-ανταλλαγή του γραφείου του Συλλόγου µε την αποθήκη της 
Γραµµατείας του τµήµατος, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου της ΣΚΕ, µε 
πρόσβαση µέσα από τα γραφεία των µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος. Αυτή η κίνηση 
καθιστά ακόµα πιο εύκολη την πρόσβαση των προπτυχιακών φοιτητών στα γραφεία του 
Συλλόγου και η εξυπηρέτησή τους θα είναι άµεση. (Αρ. Πρωτ. 88,ΓΣΤ 26/10/2011) 

8. Αναφορικά µε κληροδότηµα το οποίο ήρθε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών και 
αποφασίστηκε να κατανεµηθεί στα τµήµατα για υποτροφία προπτυχιακών φοιτητών, 
τοποθετηθήκαµε και ζητήσαµε να εξαιρεθούν οι φοιτητές οι οποίοι είχαν ήδη συµπεριληφθεί 
στη λίστα υποτροφιών του ΙΚΥ( Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών). Σκοπός της πρότασης 
αυτής ήταν να αποτραπεί η διπλή υποτροφία στους ίδιους φοιτητές και να ανοίξουν θέσεις 
και σε άλλους φοιτητές. (Αρ. Πρωτ.88 ,ΓΣΤ 26/10/2011)  

9.  Ζητήσαµε την άµεση έκδοση του νέου οδηγού σπουδών καθώς και την άµεση ενσωµάτωση 
και δηµοσιοποίηση των υποχρεωτικών µαθηµάτων. (Αρ. Πρωτ. 66,ΓΣΤ 12/11/2011) 

10. Προτείναµε την δηµοσίευση των πτυχιακών και σεµιναριακών εργασιών όσων φοιτητών 



επιθυµούν στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της ιστοσελίδας του τµήµατος. (Αρ. Πρωτ. 
66,ΓΣΤ 12/11/2011) 

11. Με αφορµή την αναδιάρθρωση του οδηγού σπουδών, προτείναµε την ενίσχυση του 
ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου του τµήµατος µε κλασικά άρθρα και δοκίµια που υπάγονται 
των θεµατικών, όπως αυτές ορίζονται από τον οδηγό σπουδών (κατευθύνσεις). (Αρ. Πρωτ. 
66,ΓΣΤ 12/11/2011)  

12. Προτείναµε την διεξαγωγή ενηµερωτικής ηµερίδας µε θέµα την παρουσίαση του οδηγού 
σπουδών από τον πρόεδρο του τµήµατος και την αρµόδια επιτροπή µε τη συνεργασία όλων 
των µελών ΔΕΠ του τµήµατός µας. (Αρ. Πρωτ. 66,ΓΣΤ 12/11/2011) 

13. Ζητήσαµε τη διεύρυνση της συµµετοχής των φοιτητών. Πιο συγκεκριµένα, προτείναµε να 
οριστούν οµάδες από όσους φοιτητές το επιθυµούν σε κάθε εργαστήριο' οι οποίοι υπό την 
εποπτεία ενός καθηγητή που θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή, θα ερευνήσουν 
συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία. Από την έρευνα αυτή να εκπονηθούν δηµοσιεύσεις που 
να φέρουν την υπογραφή του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης. Με αυτό τον τρόπο, οι 
φοιτητές θα µπορούν να έχουν εµπειρία ερευνητικού έργου για το βιογραφικό τους και τις 
ακαδηµαϊκές τους δραστηριότητες. (Αρ. Πρωτ. 66,ΓΣΤ 12/11/2011) 

14.  Προτείναµε τη διεύρυνση του αριθµού των συµµετεχόντων στα σεµινάρια εξαιτίας της 
µεγάλης ζήτησης για ΥΕΣ, καθώς στο πρόγραµµα του χειµερινού εξαµήνου υπάρχουν µόνο 
εννιά ΥΕΣ µε αποτέλεσµα οι φοιτητές να αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τα προσφερόµενα 
µαθήµατα. (Αρ. Πρωτ. 66,ΓΣΤ 12/11/2011) 

15.  Επαναφέραµε ένα συλλογικό αίτηµα για τη µεταφορά των γραφείων του Συλλόγου µας 
κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας µε σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση σε όλους τους 
φοιτητές του τµήµατος.  Τους τελευταίους µήνες γίνεται µια συντονισµένη προσπάθεια ώστε 
να αυξηθεί ο βαθµός υπευθυνότητας του φοιτητικού συλλόγου καθώς και να έρθει πιο κοντά 
στον απλό φοιτητή, τοποθετώντας τον στο επίκεντρο. Έτσι, ζητήσαµε απ'τό σώµα της ΓΣΤ 
να εξετάσει το ενδεχόµενο µεταφοράς µας στα γραφεία του κτηρίου «Κοκκινάκης» , στην 
διοίκηση και συγκεκριµένα στο κλειδωµένο γραφείο του αποθανόντα Στέλιου 
Αλεξανδρόπουλου καθώς είναι ένας χώρος που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που θέτουµε 
και τις ανάγκες µας ως Σύλλογος φοιτητών. (Αρ. Πρωτ. 158,ΓΣΤ 30/11/2011) 

16. Προτείναµε τη διοργάνωση της πρώτης θερινής συνδιάσκεψης των Δ.Σ των συλλόγων 
φοιτητών ΠΕ για το ζήτηµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων στο Ρέθυµνο. Σκοπός της 
κίνησης αυτής είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου µετώπου για το θέµα των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων των αποφοίτων του τµήµατος µε τη συµµετοχή εκπροσώπων φοιτητών από 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο και Κοµοτηνή καθώς και η ταυτόχρονη συµµετοχή της 
Πανελλήνιας Ένωσης Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµόνων (Π.Ε.Ν.Π.Ε), της Εταιρίας 
Πολιτικής Επιστήµης και των προέδρων όλων των τµηµάτων. (Αρ. Πρωτ. 158,ΓΣΤ 
30/11/2011) 

17. Αντιλαµβανόµενοι το φόρτο εργασίας που αντιµετωπίζει η γραµµατεία του τµήµατός µας 
καθηµερινά και την τεράστια προσπάθεια που καταθέτει το προσωπικό για να µπορούν να 
κυλούν οµαλά οι διαδικασίες, προτείνουµε την εθελοντική απασχόληση φοιτητών στη 
Γραµµατεία του τµήµατος τις µέρες και τις ώρες όπου είναι ανοιχτή και όποτε άλλοτε 
επιθυµεί. Οι φοιτητές, οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το σκοπό, προτείνουµε είτε να επιλεγούν 
από τη Γραµµατεία µε αυστηρά κριτήρια τα οποία θα τεθούν από την ίδια είτε να αποτελούν 
το προεδρείο του Συλλόγου. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι η αποφόρτιση του 
προσωπικού απ'τά απλά φοιτητικά θέµατα. (Αρ. Πρωτ. 158,ΓΣΤ 30/11/2011) 

18. Προτείναµε τη διερεύνηση του ενδεχοµένου δηµιουργίας οµάδας εκπροσώπησης του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης στο συνέδριο προσοµοίωσης του ΟΗΕ που πραγµατοποιείται κάθε 
χρόνο στην Θεσσαλονίκη (ThessisMUN). Για τη δηµιουργία συντονισµένης οµάδας από το 
τµήµα, ζητήσαµε να οριστεί ένας επιστηµονικός υπεύθυνος, ο οποίος θα συντονίζει και θα 
προετοιµάζει τους συµµετέχοντες. Η επιλογή φοιτητών, θα γίνεται µε αυστηρά και καθαρά 



ακαδηµαϊκά κριτήρια µε ταυτόχρονη προώθηση φοιτητών οι οποίοι έχουν συµµετάσχει και 
σε παλαιότερες διοργανώσεις. Τέλος, ζητήσαµε τη διερεύνηση για επιδότηση κατά ένα µέρος 
της συµµετοχής από τον τακτικό προϋπολογισµό ή άλλους πόρους. (Αρ. Πρωτ. 158,ΓΣΤ 
30/11/2011) 

19. Με αφορµή την απόφαση του Συλλόγου φοιτητών για τη διεξαγωγή θερινής συνδιάσκεψης 
όλων των ΔΣ των τµηµάτων Πολιτικής Επιστήµης, ζητήσαµε την άµεση σύγκλιση της 
επιτροπής επαγγελµατικών δικαιωµάτων του τµήµατος µε σκοπό  τη διαµόρφωση ενιαίας 
θέσης πάνω στο θέµα, η οποία θα συµπεριλαµβάνει όλες τις εξελίξεις µέχρι σήµερα. (Αρ. 
Πρωτ. 160 ,ΓΣΤ 30/11/2011) 

20. Ζητήσαµε την άµεση ανάρτηση της εξεταστέας ύλης όλων των µαθηµάτων του χειµερινού 
εξαµήνου,καθώς και τις σηµειώσεις των παραδόσεων απο όσους διδάσκοντες διανέµουν. 
(Αρ. Πρωτ. 114, ΓΣΤ 14/12/2011) 

21. Προτείναµε διερεύνηση των δυνατοτήτων,έτσι ώστε τα υποχρεωτικά και τα επιλογής 
µαθήµατα,τα οποία απαριθµούν µεγάλο όγκο εξεταζόµενων φοιτητών να εξεταστούν σε 
µεγάλης χωρητικότητας αµφιθέατρα. (Αρ. Πρωτ. 114 ΓΣΤ 14/12/2011) 

22. Καταθέσαµε αίτηµα δηµιουργίας email του συλλόγου φοιτητών απο το web mail του 
τµήµατος pol.soc.uoc.gr µε σκοπό την κοινοποίησή του για άµεση επικοινωνία των 
διδασκόντων της γραµµατείας αλλά και των φοιτητών του τµήµατος µε το Σύλλογο,η 
διαχίρηση του οποίου θα γινόνταν αποκλειστικά απο το προεδρείο του συλλόγου. (Αρ. Πρωτ. 
114 ΓΣΤ 14/12/2011) 

23. Ζητήσαµε  ενηµέρωση  αναφορικά  µε  τον  τρόπο  εξέτασης  του  µαθήµατος  «Εισαγωγή  
στην  Μεθοδολογία  της  Πολιτικής  Επιστήµης», καθώς  και  για  το  ποιοι  διδάσκοντες  θα  
πραγµατοποιήσουν  την  εξέταση  και  θα  ορίσουν  θέµατα. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  
27/3/2012) 

24. Σύµφωνα  µε  απόφαση  προηγούµενης  γενικής  συνέλευσης, θελήσαµε  να  ενηµερωθούµε  
για  την  πρόοδο  της  αναµόρφωσης  της  ιστοσελίδας  του  τµήµατος. Είχε  αποφασιστεί  
από  τη  ΓΣΤ  η  πλήρης  ανανέωση  της  ιστοσελίδας, ώστε  να  καταστεί  περισσότερο  
λειτουργική, αλλά  δεν  έχουν  παρατηρηθεί  αλλαγές. Καταθέσαµε  λοιπόν  τα  σηµεία  που  
χρήζουν  αλλαγές.  (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) Αναλυτικότερα, οι  προτάσεις  για  την  
αναβάθµιση  της  ιστοσελίδας  είναι. 

25. Δυναµικό  site  µε  δυνατότητα  προσθήκης  ανανεώσεων  -  ανακοινώσεων, πρόγραµµα  
µαθηµάτων  και  όλες  οι  πληροφορίες  για  τους  φοιτητές. Οι  πληροφορίες  αυτές  µπορούν  
να  ανανεωθούν  µε  πολύ  εύκολο  τρόπο  µε  τη  χρήση  ενός  απλού  περιβάλλοντος  
διαχείρισης  για  τον  κάθε  χρήστη. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

26. Δοµηµένη  ιστοσελίδα  µε  δυναµικό  χάρτη  ιστότοπου  ώστε  να  µπορεί  ο  φοιτητής  να  
βρίσκει  εύκολα  µε  άµεσο  τρόπο  την  επιθυµητή  πληροφορία. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  
27/3/2012) 

27. Δυνατότητα  πολλών  χρηστών,  ένας  για  κάθε  καθηγητή, ώστε  να  µπορεί  να  ενηµερώνει  
κάθε  µάθηµα  του  µε  τις  κατάλληλες  ανακοινώσεις  και  οποιοδήποτε  άλλο  υλικό  µε   τη  
µορφή  attachment  µέσα  από  το  εύκολο  περιβάλλον. Προσωπικό  προφίλ  για  κάθε  
καθηγητή  µε  δυνατότητα  αποστολής  µηνυµάτων  από  φοιτητές. Μαζική  αποστολή  
άµεσων  µηνυµάτων  προς  φοιτητές  για  ενηµέρωση  για  κάποιο  µάθηµα. (Αρ. Πρωτ.  535  
ΓΣΤ  27/3/2012) 

28. Forum  συζήτησης  φοιτητών  όπου  µπορούν  να  επικοινωνήσουν  µεταξύ  τους  για  θέµατα  
της  σχολής. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

29. Προεραιτική  πολυγλωσσικότητα  για  φοιτητές  αλλά  και  ενδιαφερόµενους  για  τη  
λειτουργία  του  τµήµατος  που  θέλουν  να  έχουν  πρόσβαση  σε  άλλη  γλώσσα  π.χ  
αγγλικά. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

30. Κάθε  µάθηµα  µπορεί  να  έχει  τη  δική  του  προσωπική  σελίδα  µε  όλες  τις  απαραίτητες  
πληροφορίες. Διατήρηση  «αρχειακού  υλικού»  για  κάθε  µάθηµα. Η  αναζήτηση  σε  αυτό  



γίνεται  µέσω  µιας  εύκολης  στη  χρήση  δυναµικής  αναζήτησης  µε  προτεινόµενα  
αποτελέσµατα  κατά  την  πληκτρολόγηση.   (Αρ. Πρωτ.  535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

31. Άµεση  πρόσβαση  των  φοιτητών  σε  µια  καλά  οργανωµένη  και  δοµηµένη  βάση  
πληροφοριών  µε  λειτουργικό  τρόπο  ώστε  να  διευκολύνεται  η  παρακολούθηση  των  
µαθηµάτων. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

32. Δυνατότητα  ύπαρξης  ελεγχόµενης  περιοχής  όπου  µπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  µόνο  οι  
εγγεγραµµένοι  φοιτητές  µε  αντίστοιχα  δικαιώµατα. (Αρ.  Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

33. Σύγχρονη  ανάπτυξη  ιστοσελίδας  ώστε  να  µην  υπάρχουν  προβλήµατα  ασφαλείας. Η  
λειτουργικότητά  της  εξασφαλίζεται  από  την  χρήση  όλων  των  καινούργιων  
τεχνολογιών. (Αρ. Πρωτ. 535  ΓΣΤ  27/3/2012) 

34. Καλύτερη  παρουσίαση  του  τµήµατος  στο  διαδίκτυο  και  εµφάνιση  της  δουλειάς  του  
τµήµατος  σε  αντίστοιχες  αναζητήσεις  σε  µηχανές  αναζήτησης. (Αρ. Πρωτ.  535  ΓΣΤ  
27/3/2012) 

35. Καταθέσαµε  µια  έρευνα  γνώµης  αναφορικά  µε  τις  ανησυχίες  των  φοιτητών  του  
τµήµατός  µας  που πραγµατοποιήθηκε  από  3/1/2012  έως  και  17/1/2012  στο  διαδικτυακό  
µας  τόπο (dappolitikou.wordpress.com) µε  θέµα  «Σε  ποιο  τοµέα  αντιµετωπίζει  το  
µεγαλύτερο  πρόβληµα  το  τµήµα  πολιτικής  επιστήµης»  µε  συµµετοχή  89  φοιτητών. Με  
µια  γρήγορη  µατιά, η  πλειοψηφία  των  φοιτητών  έχει  επιλέξει  το  πεδίο  της  
επαγγελµατικής  αποκατάστασης  των  αποφοίτων  του  τµήµατος. Με  αφορµή  αυτή  την  
έρευνα, καταθέσαµε  στο  σώµα  αίτηµα  για  άµεση  σύγκληση  της  επιτροπής  
επαγγελµατικών  δικαιωµάτων  του  τµήµατος  για  την  αναδιαµόρφωση  της  θέσης  του  
τµήµατος  και  την  εξεύρεση  τρόπων  δράσης. (Αρ. Πρωτ. 220  ΓΣΤ  18/1/2012 

36. Καταθέσαµε  αίτηση  για  κονδύλι  για  τη  δηµιουργία  διακρατικού  πίνακα  χαµηλού  
κόστους  µε  χρήση  του  χειριστηρίου  και  της  κονσόλας  Nintendo  Wii  (wiimote).Για  τη  
δηµιουργία  του  εγχειρήµατος  απαιτούνται  ένας  Η/Υ, ένας  Video  wiimote, στυλό  
υπερύθρων (IR pen). Προτείναµε  η  εφαρµογή  του  συστήµατος  αυτού  να  γίνει  αρχικά  
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων. Το  συνολικό  κόστος  ανέρχεται  από  50  έως  100 Ευρώ. 
Επισυνάψαµε  αναλυτική  παρουσίαση  µέσω  διαφανειών  για  το  σχεδιασµό, τα  
πλεονεκτήµατα, τα  µειονεκτήµατα  και  αναλυτικά  ολόκληρη  της  διαδικασίας  που  έχει  
παρουσιαστεί  σε  συνάντηση  καθηγητών  πληροφορικής  γυµνασίου. (Αρ. Πρωτ. 220  ΓΣΤ  
18/1/2012) 

37. Ζητήσαµε  την  άµεση  αποκατάσταση  και  προσθήκη  νέων  καθισµάτων  στις  αίθουσες  
ΠΕ και  ΠΕ2, καθότι  εκεί  διεξάγονται  όλα  τα  σεµινάρια  του  τµήµατος. Η  προσθήκη  
µπορεί  να  γίνει  από  τα  υπάρχοντα  διαθέσιµα  καθίσµατα,  τα  οποία  διαθέτει  η  αποθήκη  
του  τµήµατος  εντελώς  ανέξοδα. (Αρ. Πρωτ  220  ΓΣΤ  18/1/2012) 

38. Ζητήσαµε  να  µας  ενηµερώσει  το  σώµα  για  την  καθυστέρηση  που  υπάρχει  αναφορικά  
µε  την  ενσωµάτωση  των  µαθηµάτων  στις  κατευθύνσεις  σπουδών  του  τµήµατος.(Αρ. 
Πρωτ. 423  ΓΣΤ  22/2/2012)  

39. Ζητήσαµε  ενηµέρωση  για  τον  αριθµό  των  φοιτητών  που  θα  πραγµατοποιήσουν  
πρακτική  φέτος, καθώς  και  ενηµέρωση  αναφορικά  µε  το  κριτήριο  που  θα  επιλεγούν  οι  
φοιτητές  αυτοί.  Προτείναµε  να  γίνουν  δεκτές όλες  οι  αιτήσεις  των  φοιτητών  που  θα  
έχουν  βρει  οι  ίδιοι  φορέα  να  τους  απασχολήσει. Ζητήσαµε  επίσης, να  ενηµερωθούµε  
σχετικά  µε  τις  ηµεροµηνίες  υποβολής  αιτήσεων, καθώς  και  για  το  ενδεχόµενο  
διακοπής  της  πρακτικής  µετά  από  το  2013, έτος  λήξης  του  προγράµµατος  ΕΣΠΑ. (Αρ. 
Πρωτ. 423  ΓΣΤ  22/2/2012) 

40. Μετά  από  προτροπή  συµφοιτητών  µας  καταθέσαµε  στην  συνέλευση  αίτηµα  για  την  
τροποποίηση  του  προγράµµατος  µαθηµάτων  του  εαρινού  εξαµήνου. Συγκεκριµένα,  
παρατηρούµε  πρόβληµα  τη  Δευτέρα  µε  το  υποχρεωτικό  του  Α’  έτους  «Περιγραφική  
Στατιστική»,  καθώς  οι  παραδόσεις  της  θεωρίας  είναι  προγραµµατισµένες  για  8.30-
11.30  και  οι  παραδόσεις  του  εργαστηρίου  για  17.30-20.30, την  ίδια  µέρα. Θεωρήσαµε  



πως  οι  έξι  ώρες  που  µεσολαβούσαν  ανάµεσα  στις  παραδόσεις  της  θεωρίας  και  
εργαστηριακού  µαθήµατος  είναι   πολλές  και  υποχρεώνουν  τους  φοιτητές  να  είναι  
δώδεκα  ώρες  στο  πανεπιστήµιο. Πιστεύουµε  πως  µε  µια  απλή  τροποποίηση  του  
ωραρίου  θα  µπορέσουµε   να  επιλύσουµε  το  πρόβληµα  που  παρουσιάστηκε. (Αρ. Πρωτ  
423.  ΓΣΤ  22/2/2012) 

41. Το  θέµα των αναβαθµολογήσεων  είναι  κάτι  που  «καίει»  όλους  µας, ειδικά  το  πρώτο  
και  το  δεύτερο έτος, οι φοιτητές  δηλαδή  οι  οποίο  εισήχθησαν  µε  το  νέο  πρόγραµµα  
σπουδών, ο  οποίος  προβλέπει µόνο  δύο  αναβαθµολογήσεις  και  αυτές  στο  δεύτερο  
κύκλο, αφήνοντας  απ'έξω  τα  υποχρεωτικά µαθήµατα. Ως  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  Πολιτικής  
Επιστήµης  µέσα  στην  επιτροπή  προγράµµατος σπουδών  προτείναµε το εξής  αναφορικά  
µε  το  θέµα  των  αναβαθµολογήσεων: Αλλαγή στο σύστηµα  αναβαθµολογήσεων. Σύµφωνα  
µε  το  νέο  πρόγραµµα  σπουδών, ο  φοιτητής  έχει  δικαίωµα  αναβαθµολόγησης στο 
δεύτερο  κύκλο  σπουδών  χωρίς  κατοχύρωση  βαθµού  για  δυο  µαθήµατα. Εµείς  
προτείναµε  ο  φοιτητής  να  έχει  δικαίωµα  για  τέσσερις  αναβαθµολογήσεις, δυο  στον  
πρώτο  κύκλο  και  δυο στο  δεύτερο  µε  κατοχύρωση  βαθµού  σε  περίπτωση  αποτυχίας. 
Με  απλά  λόγια  ζητήσαµε  να  αυξηθεί  ο  αριθµός  των  προβλεπόµενων  
αναβαθµολογήσεων  σε  τέσσερις, δυο  περισσότερες  από  αυτές  που  προβλέπονται,  καθώς  
και  να  µπορεί  ο  φοιτητής  να  πραγµατοποιεί  αναβαθµολογήσεις  και  σε  υποχρεωτικά  
µαθήµατα. ( Αρ. Πρωτ. 423  ΓΣΤ  22/2/2012) 

42. Αναφορικά  µε το σύστηµα  επιλογής  µαθηµάτων  για  το  κάθε  εξάµηνο, όπως  αυτό  
τροποποιήθηκε µετά την αλλαγή  του  οδηγού  σπουδών  και  αφορά  τους  πρωτοετείς και  
τους  δευτεροετείς  φοιτητές  του  τµήµατος, προτείναµε  µέσα  στην  επιτροπή  
προγράµµατος  σπουδών  τα  εξής: Διατήρηση  του  ν+2  στις  δηλώσεις  µαθηµάτων. 
Σύµφωνα  µε  τον  οδηγό  σπουδών  που  ψηφίστηκε,  ο  φοιτητής  έχει  δικαίωµα  να  
επιλέξει  τα  µαθήµατα  του  εξαµήνου  συν  ένα  ακόµα. Φέτος  µε  απόφαση  του  τµήµατος  
εφαρµόστηκε  το  ν+2. Προτείναµε   λοιπόν  την  διατήρηση  του  συστήµατος  αυτού  και  
στα  επόµενα  εξάµηνα, καθώς  και  την  ενσωµάτωσή  του  στο  πρόγραµµα  σπουδών. (Αρ. 
Πρωτ. 423  ΓΣΤ  22/2/2012) 

43. Προτείναµε  να  πραγµατοποιηθεί  µια  ανοιχτή  συζήτηση  για  το  πρόγραµµα σπουδών, σε  
συνεργασία  µε  τον  πρόεδρο  του  τµήµατος  και  τον  σύλλογο  φοιτητών  µε  την  
ταυτόχρονη  συµµετοχή  όλων  των  µελών  ΔΕΠ  του  τµήµατος  µε  σκοπό  την  ενηµέρωση  
των  φοιτητών  και  την  υποβολή  προτάσεων  για  την  αναδιαµόρφωση  του. (Αρ. Πρωτ. 
423  ΓΣΤ  22/2/2012) 

44. Προτείναµε  να  ανακοινωθούν  οι  βαθµολογίες  σε  όλα  τα  µαθήµατα  που  έχουν  
καθυστερήσει  µε  σκοπό  τον  έγκαιρο  προγραµµατισµό  των  φοιτητών  για  το  νέο  
εξάµηνο. (Αρ. Πρωτ. 423  ΓΣΤ  22/2/2012) 

45. Με  αφορµή  την  εφαρµογή  του  νέου  νόµου  και  τη  χορήγηση  ενός  συγγράµµατος  µε  
την  έννοια  ενός  τόµου  ανά  µάθηµα, ζητήσαµε  από  τα  µέλη  ΔΕΠ  την  ενίσχυση  της  
πλατφόρµας  διαδικτυακής  µάθησης  e-learn  στο  τµήµα  µας  καθώς  ούτε  τα  µισά  µέλη  
ΔΕΠ  κάνουν  χρήση  αυτής, και  τον  εµπλουτισµό  της  µε  το  απαραίτητο  υλικό  για  το  
κάθε  µάθηµα (κατά  το  παράδειγµα  του  τµήµατος  Οικονοµικών  Επιστηµών). Θεωρήσαµε  
µια  τέτοια  κίνηση  ως  ελάχιστο  ανάχωµα  για  το  τµήµα  µας  στην  εποχή  του  «µισού  
συγγράµµατος»  στην  οποία  κινδυνεύει  να  περιέλθει  το  ελληνικό  πανεπιστήµιο. Επίσης, 
στο  e-learn  µπορούν  να  συµπεριληφθούν  papers  από  ηλεκτρονικές  βάσεις  δεδοµένων 
(πχ. JSTOR)  ή  ακόµα  και  σαρώσεις  (scans)  συγγραµµάτων  που  µε  το  προηγούµενο  
καθεστώς  θα  λάµβανε  ο  φοιτητής.  (Αρ. Πρωτ.  423  ΓΣΤ  22/2/2012)   

Οι προτάσεις µας στην Σύγκλητο  
Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο όργανο Διοίκησης, το οποίο µεταξύ άλλων διαµορφώνει την 



εκπαιδευτική πολιτική και ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας και της τήρησης του νόµου και 
του εσωτερικού κανονισµού του ιδρύµατος. Αποτελείται από τον Πρύτανη και τρείς αντιπρυτάνεις, 
τους κοσµήτορες των σχολών, τους προέδρους των τµηµάτων, ένα µέλος ΔΕΠ από κάθε σχολή, έναν 
εκπρόσωπο φοιτητών από κάθε τµήµα καθώς και ένα πλήθος από άλλους εκπροσώπους. Ως η πρώτη 
παράταξη στο τµήµα έχουµε την τιµή ο Συγκλητικός εκπρόσωπος του συλλόγου φοιτητών του 
τµήµατος µας να προέρχεται από το δικό µας στελεχιακό δυναµικό δίνοντας µία άλλη δυναµικότητα. 
Με σοβαρότητα και υπεύθυνη στάση τοποθετηθήκαµε και καταθέσαµε τις εξής προτάσεις:  

• Με τοποθέτησή µας στην Σύγκλητο, που πραγµατοποιήθηκε στις 15/9/2011, εκφράσαµε 
ξεκάθαρα τη θέση-πρόταση µας για διεξαγωγή της εξεταστικής του Σεπτεµβρίου στο 
ακέραιο καθώς και την αναβολή της έναρξης του χειµερινού εξαµήνου. Τοποθετηθήκαµε 
ξεκάθαρα υπέρ ενός ανοιχτού πανεπιστηµίου καθώς πιστεύουµε ότι οι λύσεις δίνονται 
µέσα από ανοιχτά Πανεπιστήµια, διάλογο και προτάσεις.  

• Ζητήσαµε ενηµέρωση αναφορικά µε την παροχή internet στις φοιτητικές κατοικίες του 
Γάλλου καθώς η ενηµέρωση µας ήταν ότι αν και η Σύγκλητος έχει εγκρίνει κονδύλι, η 
δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στους διαµένοντες. Πάνω στο θέµα, προτείνουµε να δοθεί 
λύση τοποθετώντας µία κεραία και ένα ποµπό πάνω από τις φοιτητικές κατοικίες του 
Γάλλου για να ενισχύσουµε το σήµα του UOCNET. Δυστυχώς, ακόµα και σήµερα οι 
φοιτητικές κατοικίες στο Γάλλο δεν διαθέτουν internet. Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ζητάµε την 
επίλυση του θέµατος και την άµεση παροχή internet στους στεγαζόµενους φοιτητές.( Αρ. 
πρωτοκόλλου 11933 / 24.11.2011) 

• Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήµης ζητήσαµε να διερευνηθεί η δυνατότητα για 
διεξαγωγή δωρεάν φροντιστηριακών µαθηµάτων και εξετάσεων GRE και IELTS µε 
χρηµατοδότηση υπό όρους από το Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Το Graduate Record Examination - General Test(GRE) είναι ένα τεστ που δίνει στα 
Πανεπιστήµια τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψήφιων φοιτητών και 
το δυναµικό τους για µεταπτυχιακές σπουδές. Οι βαθµοί στο GRE αντιπροσωπεύουν ένα 
κοινό µέτρο µε το οποίο συγκρίνονται φοιτητές που κατά τα άλλα έχουν αρκετά διαφορετικό 
υπόβαθρο (γνωστικό αντικείµενο σπουδών, Πανεπιστήµιο προπτυχιακών σπουδών, χώρα, 
µητρική γλώσσα κ.α.). Ο µέσος όρος βαθµολογίας στις προπτυχιακές σπουδές και η επίδοση 
στο GRE αποτελούν τους δύο σηµαντικότερους δείκτες που εξετάζουν τα Πανεπιστήµια για 
την επιλογή των φοιτητών που θα αποδεχτούν. Το GRE δηµιουργήθηκε και διανέµεται από 
τον αµερικανικό οργανισµό Educational Testing Service (ETS). Οι εξεταζόµενοι 
αξιολογούνται σε τρεις τοµείς: Αναλυτική Ικανότητα, Λεκτική Ικανότητα και Ποσοτική 
Ικανότητα. Η εξέταση γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για 
εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα παγκοσµίως και είναι επίσης βασικό στοιχείο της 
διαδικασίας που ακολουθείται για τους αλλοδαπούς σε ορισµένες χώρες, είτε κάποιος θέλει 
να σπουδάσει, να εργαστεί ή να ζήσει στη Βρετανία, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στο 
εξωτερικό. Το IELTS ισχύει σε περισσότερα από 6.000 εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
επαγγελµατικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς σε όλο τον κόσµο.(Αρ. πρωτοκόλλου 
11934/ 24.11.2011) 

• Σε κάθε προϋπολογισµό η επιτροπή ερευνών, δηλαδή ο ΕΛΚΕ κατανέµει στα τµήµατα από 
τον τακτικό προϋπολογισµό 6000 ευρώ ανά τµήµα για µεταπτυχιακές υποτροφίες. Τα 
χρήµατα αυτά προέρχονται από την κράτηση του 20% από τα ερευνητικά προγράµµατα και 
άλλες δράσεις. Τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να µοιραστούν αυτές τις καθορίζει το 
ίδιο το τµήµα. Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ζητήσαµε να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι εφικτό στις 



δύσκολες οικονοµικές περιόδους που περνάµε όλοι να προκύψει και ένα κονδύλι, µικρότερο, 
για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ήδη προς αυτή την 
κατεύθυνση έχουν κινηθεί και άλλα ανώτατα ιδρύµατα όπως π.χ. το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, καθώς οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους.( Αρ. πρωτοκόλλου 11934 / 
24.11.2011) 

 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήµης έχει καταθέσει 38 
προτάσεις µέσα στο Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 

Φοιτητών, 45 πρωτοκολληµένες προτάσεις µέσα στην Γενική 
Συνέλευση του Τµήµατος και 4 προτάσεις στο σώµα της 

Συγκλήτου. 

Δίνουµε ουσία στην φοιτητική εκπροσώπηση και νόηµα στον 
φοιτητικό συνδικαλισµό 

Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι είµαστε η πιο δραστήρια 
φοιτητική παράταξη στο τµήµα. 

Είµαστε πολιτική παράταξη και έτσι θέλουµε να µας κρίνετε. 

Στις 16 Μαΐου 

Στηρίζουµε ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήµης 

ΜΑΖΙ οδηγούµε το τµήµα ΜΠΡΟΣΤΑ 
  

   

 


