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Χανιά 28/11/2017 

                    Αρ.Πρωτ.:  327            

       

ΠΡΟΣ : Μέλη ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών Σχολής ΑΡΜΗΧ 

  Μέλη ΔΣ Συλλόγου μεταπτυχιακών Φοιτητών ΑΡΜΗΧ και  

  Μέλη ΔΣ Συλλόγου Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής ΑΡΜΗΧ 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση Σχολής, Συνέλευση Τμήματος και  

Κοσμητεία Σχολής ΑΡΜΗΧ. 

 

Σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της 

Σχολής εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα 

συμμετοχής της οικείας κατηγορίας α) των προπτυχιακών φοιτητών και β) των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Σύμφωνα, περαιτέρω, με το άρθρο 9, 

παραγ. 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 191014/Ζ1 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017) 

μέχρι την διεξαγωγή εκλογών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στα συλλογικά όργανα 

μετέχουν οι φοιτητές βάσει της σειράς κατάταξης στις τελευταίες διενεργηθείσες εκλογές. 

 

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις η συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης της 

Σχολής και του Τμήματος της Σχολής ΑΡΜΗΧ καθορίζεται ως ακολούθως: 

 

 Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών και 

έναν από την κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην 

Κοσμητεία της Σχολής. 

 

 Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής 

Συνέλευσης της Σχολής ΑΡΜΗΧ (σύνολο μελών ΔΕΠ της Μονοτμηματικής Σχολής). Αν, με 

βάση το ποσοστό αυτό προκύπτει δεκαδικός αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην 

προηγούμενη ακέραια μονάδα όταν είναι κάτω του μισού (0,5)  και στην επόμενη ακέραιη 

μονάδα όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ 

ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) 

συνολικά εκπρόσωπος από την κατηγορία των μεταπτυχιακών και των υποψηφίων 

διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

 

 Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της 

Συνέλευσης του Τμήματος της Σχολής ΑΡΜΗΧ (σύνολο μελών ΔΕΠ της Μονοτμηματικής 
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Σχολής). Αν, με βάση το ποσοστό αυτό προκύπτει δεκαδικός αριθμός αυτός 

στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραια μονάδα όταν είναι κάτω του μισού (0,5)  

και στην επόμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι 

των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των 

προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από την κατηγορία των μεταπτυχιακών και των 

υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Μονοτμηματικής Σχολής ΑΡΜΗΧ είναι είκοσι (20). 

 

Καθώς η ανάδειξη των φοιτητών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-11-2017 

προκειμένου να συγκροτηθούν τα σώματα της νέας διοίκησης καλούνται τα μέλη του ΔΣ των 

αντίστοιχων Συλλόγων να ορίσουν μέχρι την Πέμπτη 30-11-2017 και ώρα 13:00 τους 

τακτικούς και αναπληρωματικούς εκπροσώπους των. 

 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, τα άνωθεν 

συλλογικά όργανα, συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή 

εκλεγεί εκπρόσωποι των κατηγοριών που αναφέρονται. 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
                

 

                 Καθ. Κων/νος Προβιδάκης 

 

 


