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Το  έργο  µας  στο  Διοικητικό  Συµβούλιο 
Ο σύλλογος φοιτητών είναι το συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων 
των φοιτούντων στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Ο Σύλλογος 

φοιτητών του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης αποτελεί παράδειγµα 
ορθής λειτουργίας και αυτό οφείλεται στην παράταξη της ΔΑΠ-

ΝΔΦΚ ΠΕ. 
 

Η έντονη πολιτική δράστηριότητα, η διεξαγωγή ηµερίδων, η έκδοση 
εφηµερίδας, οι τήρηση βιβλίων πρακτικών(και όχι τετραδίων), η 
λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, οι φιλανθρωπικές δράσεις και 
οι συχνή παρουσία στα του Πανεπιστηµίου είναι αυτά που το 

επιβεβαιώνουν καθηµερινά. 
 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής επιστήµης ως υπεύθυνη παράταξη και ως 
πρώτη δύναµη στο τµήµα είναι εδώ και φέτος για να παραθέσει τις 

προτάσεις της για το Σύλλογο Φοιτητών και το Τµήµα. 

 Ως πρώτη παράταξη τα τελευταία εξι χρόνια έχει αναδείξει τον 
Σύλλογο Φοιτητών Πολιτικής Επιστήµης ως τον πιο ενεργό και κατά 

κοινή οµολογία των φοιτητών τον πιο δραστήριο σύλλογο του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Με έµπρακτη συµµετοχή στα δρώµενα του 

Πανεπιστηµίου, προσπαθούµε να σταθούµε αντάξιοι της 
εµπιστοσύνης των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια. 

 

1) Προτείναµε συνάντηση του προεδρίου µε τον αντιπρύτανη 
φοιτητικής µέριµνας και µε την διεύθυνση φοιτητικής µέριµνας 
ώστε να ενηµερωθεί ο σύλλογος περί των ζητηµάτων της σίτισης 
,της στέγασης και γενικότερα όσων θεµάτων αφορούν την µέριµνα 
των φοιτητών. (ΔΣ 12/09/2012) 

2) Προτείναµε ο σύλλογος να εκδόσει κείµενο µε το οποίο να 
δηλώνει την σαφή αντίθεση του στην γενικότερη µείωση των 
ορίων που αφορούν την σίτιση και την στέγαση των φοιτητών. (ΔΣ 
12/09/2012) 

3) Προτείναµε την διεξαγωγή εκδήλωσης καλωσορίσµατος των 
πρωτοετών φοιτητών του τµήµατος καθώς και πάρτυ συλλόγου για 
τον ίδιο σκοπό, για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου. (ΔΣ 
12/09/2012) 



4) Προτείναµε την δηµιουργία αναµνηστικών φούτερ του συλλόγου 
φοιτητών πολιτικής επιστήµης για την οικονοµική ενίσχυση του 
συλλόγου. (ΔΣ 12/09/2012) 

5) Προτείναµε τη δηµιουργία καταστατικού λειτουργίας και 
σφραγίδας αναφορικά µε την εφηµερίδα του συλλόγου  Πολιτεία, 
ώστε να δηµιουργηθεί αρχείο και να αποφευχθούν πλαστογραφίες 
κτλ. (ΔΣ 01/10/2012) 

6) Προτείναµε την καταγραφή εκ νέου των συγγραµµάτων που 
υπάρχουν στο σύλλογο για να µπορούν οι φοιτητές να δανειστούν 
οποιαδήποτε από αυτά. (ΔΣ 01/10/2012) 

7) Επίσης, όσον αφορά τα συγγράµµατα που υπάρχουν στο σύλλογο, 
προτείναµε την δηµιουργία και τοιχοκόλληση αφίσας για την 
ενηµέρωση των φοιτητών. (ΔΣ 01/10/2012) 

8) Προτείνουµε να γραφούν 2 επιστολές προς τον πρόεδρο του 
τµήµατος Κωνσταντίνο Λάβδα,η  µια αναφορικά  µε  το  θέµα  των 
καθηγητών  µε  Π.Δ 407/80  για να έχουµε µια άµεση γραπτή 
απάντηση  και  η  δεύτερη επιστολή προς την κοσµητεία του 
τµήµατος αναφορικά µε τις αίθουσες διδασκαλίας. (ΔΣ  8/10/2012) 

9) Ζητήσαµε απο τη Σύγκλητο οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
να έχουν την δυνατότητα επιλογής εκτός απο το πτυχίο µε απλό 
χαρτόνι Α4 και πτυχίο σε πάπυρο, όπως γίνεται στα περισσότερα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.Η καταβολή του απαιτούµενου 
ποσού για την ενέργεια αυτή θα γίνεται απο τους ίδιους του 
φοιτητές που το επιθυµούν. (ΔΣ 21/11/2012) 

 
10) Ζητήσαµε απο την Κοσµητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,η 

λήψη του ακαδηµαϊκού τίτλου να γίνεται µε την ακαδηµαϊκή 
αµφίεση,της τηβένου, όπως ορίζουν τα ακαδηµαϊκά έθιµα και 
πρωτόκολλα.Η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης θα διερευνηθεί 
σε συνεργασία µε τους φοιτητικούς συλλόγους των 4 τµηµάτων της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών. (ΔΣ 21/11/2012) 

 
11) Ζητήσαµε απο την Κοσµητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών 

τη διενέργεια των εαρινών ορκωµοσιών στο κάστρο της 
Φορτέτσας,καθ’ό,τι το Πανεπιστήµιο τους καλοκαιρινούς µήνες 
είναι δυσλειτουργικός χώρος. (ΔΣ 21/11/2012) 

 



12) Προτείναµε να βγει ένα κείµενο απο το Σύλλογο που να στηρίζει τα 
αιτήµατα των Διοκητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης,που κινδυνεύουν να τεθούν σε διαθεσιµότητα,ακόµα και 
απόλυση. (ΔΣ 21/11/2012) 

 
13) Ζητήσαµε να συνταχθεί µια επιστολή απο το Προεδρείο προς την 

Κοσµητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,στην οποία θα 
ζητάµε την διερεύνηση του καθεστώτος λειτουργίας της αίθουσας Ι. 
Καµπάτση,στο µικρό αίθριο,καθώς η συγκεκριµένη αίθουσα 
βρίσκεται κλειδωµένη και δεν χρησιµοποιείται. (ΔΣ 21/11/2012) 

14) Προτείναµε τη διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα µεταξύ των φοιτητών 
του Πανεπιστηµίου και της οµάδας µπάσκετ του Ρεθύµνου στο 
κλειστό γυµναστήριο  Μελίνα Μερκούρη. Τα έσοδα θα διατεθούν 
στο σύλλογο γονέων, κηδεµόνων και φίλων ατόµων µε αυτισµό 
Ρέθυµνο. (ΔΣ 11/1/2013)   

15) Προτείναµε τη συµµετοχή του συλλόγου µας µε ετήσια συνδροµή 
στη Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήµης. Επίσης προτείναµε η  
Πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών να ζητήσει τη βοήθεια της κ. 
Αρανίτου η οποία είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήµης. (ΔΣ 8/02/2013) 

16) Προτείναµε τη διερεύνηση για το κατά πόσο είναι εφικτό   να γίνει 
δωρεά των 3 τελευταίων τευχών της Επιθεώρησης Πολιτικής 
Επιστήµης προς το Σύλλογο Φοιτητών Πολιτικής Επιστήµης. (ΔΣ 
8/2/2013)  

17) Προτείναµε τη συνεργασία του Συλλόγου µε τοπικούς φορείς και 
εκπροσώπους κοµµάτων για τη διεξαγωγή µιας ανοιχτής εκδήλωσης 
που θα αφορά την άνοδο της άκρας δεξιάς σε συνδυασµό µε την 
έξαρση φαινοµένων βίας και τροµοκρατίας. (ΔΣ 8/2/2013) 

18) Προτείναµε τη διεξαγωγή εθελοντικής αιµοδοσίας σε συνεργασία µε 
κάποιο επιχειρηµατία ο οποίος θα καλύψει τα έξοδα των 
διαδικασιών. (ΔΣ 22/2/2013) 

19) Προτείναµε τη συλλογή ρουχισµού από τον σύλλογο µε σκοπό να 
διατεθούν στην εκκλησία ή τον Ερυθρό Σταυρό. (ΔΣ 22/2/2013) 



20)   Προτείναµε  την  διεξαγωγή  µιας  εκδήλωσης  για  τους  φοιτητές  
που  προέρχονται  απο  το  πρόγραµµα  ERASMUS. Σκοπός  αυτής  
της  εκδήλωσης  ήταν  αρχικά  να  έρθουµε  σε  επαφή  µε  παιδιά  
αυτά  και  επίσης  να  ενηµερωθούν  οι  φοιτητές  του  τµήµατός  
µας  για  το  πρόγραµµα  ERASMUS. (ΔΣ   8/2/2013)       

 

Το  έργο  µας  στην  Γενική  Συνέλευση  Τµήµατος 

 
1) Ζητήσαµε  ενηµέρωση σχετικά µε τις προθέσεις και την στάση του 

τµήµατος στο θέµα των διδασκόντων µε Π.Δ. 407/80 καθώς και το 
τι θα γίνει µε τα µαθήµατα που αναµένεται επιβεβαίωση 
διδάσκοντα στο πρόγραµµα µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου 
σε περίπτωση που δεν υπάρξουν πιστώσεις.(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  
10/10/2012) 

2) Καταθέσαµε  αίτηµα για ενίσχυση των προσφερόµενων 
µαθηµάτων τόσο σε ΥΕΠ αλλά κυρίως σε ΥΕΣ καθώς οι 
τριτοετείς φοιτητές αδυνατούν να επιλέξουν σεµινάρια επειδή οι 
περισσότερες θέσεις πολλές υπερκαλύπτονται από φοιτητές 
µεγαλύτερων ετών. Ταυτόχρονα ζητάµε ενηµέρωση για το πόσο 
είναι εφικτό οι φοιτητές που µπάινουν τώρα τρίτο έτος να 
αντικαταστήσουν τα 2 προβλεπόµενα σεµινάρια της δήλωσης τους 
σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών µε ΥΕΠ ή χρωστούµενα. 

Σήµερα για τις δηλώσεις των φοιτητών που βρίσκονται στο τρίτο 
έτος ισχύει : 4 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ + 1 χρωστούµενο, σύνολο 7 
µαθήµατα 

Ζητήσαµε  ενηµέρωση σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές δεν 
µπορέσουν να επιλέξουν 2 σεµινάρια λόγο έλλειψης και κάλυψης 
των προβλεπόµενων θέσεων απο φοιτητές µεγαλύτερων ετων αν 
θα υπάρξει µέριµνα από το τµήµα και αν µπορόυν να 
αντικατασταθούν τα µαθήµατα αυτά απο χρωστούµενα και ΥΕΠ 
για να συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων που 
προβλέπεται στην δήλωση(7 στην συγκεκριµένη περίπτωση αν δεν 
εφαρµοστεί και φέτος το ν+2 στις δηλώσεις). Αυτο αποτελλεί και  
πρόταση µας για την επιτροπή προγράµµατος σπουδών. .(Αρ. 
Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 



3) Θελήσαµε  να ενηµερωθούµε για το νέο πρόγραµµα σπουδών και 
την αναστολή των κατευθύνσεων όπως είχαν ψηφιστεί από το 
σώµα της συνέλευσης. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

4) Καταθέσαµε αίτηµα για διατήρηση του ν+2 στις δηλώσεις 
µαθηµάτων και στην φετινή χρονία µε βασική προϋπόθεση τα δύο 
µαθήµατα να είναι χρωστούµενα. Σύνολο δηλαδή να µπορεί ο 
φοιτητής να δηλώνει µέγιστο αριθµό µαθηµάτων 8 αντί για 7 
(6+2). .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

5) Ζητήσαµε  ενηµέρωση για το θέµα των αναβαθµολογήσεων και 
την πορεία της πρότασης µας µέσα στην επιτροπή προγράµµατος 
σπουδών. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

Πρόταση: 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)   

6) Ζητήσαµε απο όλους τους διδάσκοντες να αναρτήσουν 
ηλεκτρονικά τα syllabus όλων των προσφερόµενων µαθηµάτων 
και σεµιναρίων , όσοι δεν το έχουν ήδη πραγµατοποι'ησει, στο νέο 
site του τµήµατος κατα το δυνατόν συντοµότερα για την καλύτερη 
ενηµέρωση των φοιτητών πρίν από τις δηλώσεις µαθηµάτων. .(Αρ. 
Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

7) Ζητήσαµε ενηµερωση για το καθεστώς λειτουργίας της αίθουσας 
ΠΕ3. Προτείναµε να αξιοποιηθεί ως επιπρόσθετη σεµιναριακή 
αίθουσα του τµήµατος. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

8) Ζητήσαµε την επαναλειτουργία της επιτροπής χώρων για τον 



καθορισµό κοινών δράσεων µεταξύ επιτροπής και συλλόγου 
φοιτητών σε συνεργασία και την εποπτεία του προέδρου του 
τµήµατος Καθηγγητή Κ.Α. Λάβδα για περαιτέρω διεκδίκηση 
χώρων προς όφελος του τµήµατος. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  
10/10/2012) 

9) Καταθέσαµε  αίτηµα για ικανοποιητική προθεσµία χρόνου 
αναφορικά µε τις δηλώσεις µαθηµάτων για την διευκόλυνση της 
γραµµατείας αλλά και των φοιτητών. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  
10/10/2012) 

10) Καταθέσαµε  αίτηµα για αναρτήση σε ξεχωριστη καρτέλα στο νέο 
και ανανεωµένο site του τµήµατος, αν αυτό είναι εφικτό, µε τις 
ώρες εξυπηρέτησης που έχει ορίσει ο κάθε διδάσκοντας έξω απο 
το γραφείο του για την διευκόλυνση όλων των φοιτητών. .(Αρ. 
Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

11)  Διεκδικήσαµε  συντονισµό του συλλόγου φοιτητών µε τον 
πρόεδρο του τµήµατος και την εκπροσώπηση της γραµµατείας για 
διοργάνωση εκδήλωσης καλωσορήσµατος των πρωτοετών 
φοιτητών. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

12) Ζητήσαµε  την  ενσωµάτωση του site του συλλόγο φοιτητών στο 
νέο και ανανεωµένo site του τµήµατος µας µε την µορφή 
συνδέσµου. .(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

13)  Ενηµερώσαµε το σώµα τις συνελευσης ότι µε απόφαση του 
Συλλόγου φοιτητών του τµήµατος, θα κατατεθεί ψήφισµα προς τον 
Κοσµήτορα της σχολής Κοινωνικών Επιστηµών για το θέµα της 
διανοµής των αιθουσών της σχολής καθώς το Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης θεωρήσαµε ότι  στο  χειµερινό  εξάµηνο  του  
τρέχοντος  ακαδηµαϊκού  έτους, παραµερίστηκε και οι αίθουσες 
διδασκαλίας που του έχουν παραχωρηθεί δεν ανταποκρίνονται 
στους δηλωµένους φοιτητές ανα µάθηµα µε φαινόµενα πολλών 
φοιτητών να παραµένουν όρθιοι και καθισµένοι στα πατώµατα για 
να µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις. Κρίνουµε 
αναγκαίο να ενηµερώσουµε την συνέλευση για την ενέργεια µας 
αυτή και ελπίζουµε στην υποστήριξη από µεριάς του τµήµατος. 
.(Αρ. Πρωτ. 985,ΓΣΤ  10/10/2012) 

14) Προτείναµε να ανέβει στο site του τµήµατος αναλυτικός οδηγός 
σπουδών που θα συµπεριλαµβάνει και το καθεστώς των 
κατατακτήριων εξετάσεων για την διευκόλυνση αλλά και την 
καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών. (Αρ. Πρωτ. 1077,ΓΣΤ  



5/12/2012) 
 
15) Προτείναµε να ανεβούν στο site πληροφορίες για το πρόγραµµα 

Erasmus στο τµήµα µας.Πιο συγκεκριµένα,να παρέχονται 
αναλυτικές πληροφορίες για τα πανεπιστήµια του εξωτερικού που 
συνεργάζεται το τµήµα µας,καθώς επίσης και το καθεστώς 
αναγνώρισης των µαθηµάτων. (Αρ. Πρωτ. 1077,ΓΣΤ  5/12/2012) 

 
16) Ενηµερώσαµε το σώµα πως ως Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής 

Επιστήµης,δραστηριοποιηθήκαµε σχετικά µε το κρίσιµο θέµα των 
αιθουσών,αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην 
Κοσµητεία,εξηγώντας το θέµα.Σε κάθε περίπτωση όµως,από το 
επόµενο εξάµηνο ζητήσαµε απο το τµήµα να κινηθεί συντονισµένα 
διεκδικώντας µεγαλύτερα αµφιθέατρα για την οµαλή διεξαγωγή 
µαθηµάτων. (Αρ. Πρωτ. 1077,ΓΣΤ  5/12/2012) 

 
17) Ενηµερώσαµε το  σώµα  της  συνέλευσης πως πήραµε την 

πρωτοβουλία να τυπώσουµε φούτερ για την οικονοµική ενίσχυση 
του συλλόγου µας.Ζητήσαµε,για την στήριξη της προσπάθειας µας 
αυτής,να βγει µια σχετική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του 
τµήµατος. (Αρ. Πρωτ. 1077,ΓΣΤ  5/12/2012) 

 
18) Ζητήσαµε  ενηµέρωση σχετικά µε την διεξαγωγή της πρακτικής 

άσκησης. Αναφορικα µε το κατά πόσο ειναι εφικτό να 
πραγµατοποιηθεί φέτος, καθώς και αν υπάρχει δυνατότητα 
επέκτασης της λίστας των προτεινοµενων φορέων.  (Αρ. Πρωτ. 
1077,ΓΣΤ  5/12/2012) 

 
19) Ενηµερώσαµε  το  σώµα  της  συνέλευσης  πως πλέον τα κείµενα 

για την Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ    του Kant,Weber,Marx και Engels που 
είναι στην εξεταστέα ύλη,δεν βρίσκονται πλέον αναρτηµένα στο 
ηλεκτρονικό αναγνωστήριο του site του τµήµατος όπως στο 
παλαιότερο site.Ζητήσαµε την άµεση ανάρτιση τους για την 
διευκόλυνση των φοιτητών,καθώς και την ενσωµάτωση του 
ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου ξανά στο ανανεωµένο site του 
τµήµατος. (Αρ. Πρωτ. 1077,ΓΣΤ  5/12/2012) 

 
 
 
 
 

 



Οι  προτάσεις  µας  στην  Σύγκλητο 
 

Η  Σύγκλητος  αποτελούσε  το  ανώτατο  όργανο  Διοίκησης, το  
οποίο  µεταξύ  άλλων  διαµόρφωνε  εκπαιδευτική  πολιτική  και  
ασκούσε  την  γενική  εποπτεία  της  λειτουργίας  και  της  τήρησης  
του  νόµου  και  του  εσωτερικού  κανονισµού  του  ιδρύµατος. Η  
δοµή  της  Συγκλήτου  πριν  απο  την  εφαρµογή  του  νόµου  της  
Διαµαντοπούλου  για  την  παιδεία, αλλά  και  την  τροποποίησή  
αυτού  απο  τον  Αρβανιτόπουλο, ήταν  ως  εξής: Ο  Πρύτανης, οι  

τρείς  αντιπρυτάνεις, οι  Κοσµήτορες  των  σχολών, οι  Προέδροι  των  
τµηµάτων, ένα  µέλος  ΔΕΠ  απο  κάθε  σχολή, ένα  εκπρόσωπο  των  

φοιτητών  απο  κάθε  τµήµα, αλλά  και  ένα  πλήθος  άλλων  
εκπροσώπων.Ώς πρώτη  παράταξη  στο  τµήµα, είχαµε  την  τιµή  ο  
Συγκλητικός  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Φοιτητών  του  τµήµατος  

µας, να προέρχεται  απο  το  δικό  µας  στελεχειακό  δυναµικό. 
Δυστυχώς, ο  νόµος  τέθηκε  σε  εφαρµογή  και  απο  τον  Ιανουάριο  
κι  έπειτα, δεν  συµµετέχουµε  πλέον  στις  συνεδριάσεις  της  
Συγκλήτου, προλαβαίνοντας  όµως  στο  µικρό  αυτό  χρονικό  

διάστηµα  µε  σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα, να  καταθέσουµε  την  
εξής  πρόταση:   

 
 
1) Ζητήσαµε απο τη Σύγκλητο οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης     

να έχουν την δυνατότητα επιλογής εκτός απο το πτυχίο µε απλό 
χαρτόνι Α4 και πτυχίο σε πάπυρο, όπως γίνεται στα περισσότερα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.Η καταβολή του απαιτούµενου 
ποσού για την ενέργεια αυτή θα γίνεται απο τους ίδιους του 
φοιτητές που το επιθυµούν. (Αρ. Πρωτοκόλλου 13508, 22/11/2012) 

 
 
Η  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  Πολιτικής  Επιστήµης  έχει  καταθέσει  
20  προτάσεις  µέσα  στο  Διοκητικό  Συµβούλιο  του  
Συλλόγου  Φοιτητών, 19  πρωτοκολληµένες  προτάσεις  

µέσα  στην  Γενική  Συνέλευση  Τµήµατος  και  1  πρόταση  
στο  σώµα  της  Συγκλήτου. 

Δίνουµε  ουσία  στην  φοιτητική  εκπροσώπηση  και  
νόηµα  στον  φοιτητικό  συνδικαλισµό. 



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

Είµαστε  πολιτική  παράταξη  και  έτσι  θέλουµε  να  µας  
κρίνετε. 

Προτείνουµε, δουλεύουµε, διεκδικούµε  ένα  καλύτερο  
πανεπιστήµιο! 

Στις  17  Απριλίου 

Στηρίζουµε  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  Πολιτικής  Επιστήµης 

ΜΑΖΙ  οδηγούµε  το  τµήµα  ΜΠΡΟΣΤΑ 

 


