
Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης 

“Μελίνα Μερκούρη” 

 

Σύλλογος Φοιτητών σημαίνει εκπροσώπηση, διεκδίκηση και συμμετοχή! Μέλος του 

Συλλόγου είναι αυτοδίκαια κάθε φοιτητής με την εισαγωγή του στο Τμήμα μας, έως και 

6 μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου. Η συμμετοχή των φοιτητών στον Σύλλογο έχει ως 

στόχο να καταδείξει σε αυτούς τη βαρύνουσα σημασία του “συνδικαλίζεσθαι”, καθώς 

τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να καταθέσουν τα 

αιτήματά τους και να συζητούν τυχόν προβλήματα που συναντούν στον ακαδημαϊκό 

περίγυρο. Μέσα από τον γόνιμο διάλογο, που παράγεται, αλλά και την συνδιαλλαγή 

τους με ποικίλες ιδέες και πεποιθήσεις σχηματίζουν εκ νέου αντιλήψεις και 

εμπλουτίζουν τα στοιχεία του χαρακτήρα τους.  

Πώς λειτουργεί ο Φοιτητικός Σύλλογος; 

Όπως προαναφέρθηκε ο κάθε φοιτητής με την εισαγωγή του στο Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης είναι αυτόματα και μέλος του Συλλόγου, οι δράσεις του οποίου 

αποφασίζονται, συντονίζονται και εκτελούνται από το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από αιρετούς εκπροσώπους φοιτητικών 

παρατάξεων. Οι 7 έδρες κατανέμονται με βάση τα αποτελέσματα των γενικών 

φοιτητικών εκλογών, που προκηρύσσονται πανελλαδικά και σε κανονικές συνθήκες 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο προκύπτουν και 

οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα ανώτατα διοικητικά όργανα του Τμήματος (Γενική 

Συνέλευση Τμήματος, Σύγκλητος κλπ), που έχουν την αρμοδιότητα να μεταφέρουν, 

να παρουσιάζουν και να διεκδικούν τις προτάσεις και τα αιτήματα των φοιτητών.  

Το ιστορικό πλαίσιο του Συλλόγου “Μελίνα Μερκούρη”: 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020 και η έναρξη εκπροσώπησης στα συλλογικά 

όργανα ξεκίνησε από τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ο Σύλλογος Φοιτητών αποτελεί το 

επίσημο αναγνωρισμένο ανώτατο όργανο των φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης στο 

Πανεπιστήμιο.  

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τα μέλη του ΔΣ; 

1. Ακαδημαϊκό mail του Συλλόγου: foitithes.duth@gmail.com 

2. Facebook: Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ 

3. Instagram: @sf_polsci 

 

 

 

Πώς συμμετέχω στις φοιτητικές εκλογές; 

mailto:foithtikos.duth@gmail.com


Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Φοιτητικές Εκλογές έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

Οι φοιτητές, που επιθυμούν να ψηφίσουν εισέρχονται στον χώρο διεξαγωγής των 

εκλογών με την αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητά τους (πάσο). Η ψηφοφορία 

είναι καθολική και μυστική.  

 

Γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσω στις φοιτητικές εκλογές;  

Οι εκλογές είσαι ΕΣΥ! Εσύ, που αποφασίζεις με την φωνή σου και δίνεις το δικό σου 

στίγμα στον φοιτητικό συνδικαλισμό. 

 

Οι Γενικές Φοιτητικές Εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου 2022.  

Είμαστε εδώ για εσένα για κάθε διευκρίνιση! 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΝΑ 

 


