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Χανιά 12/07/2018 

                    Αρ. Πρωτ.:  784            

       

ΠΡΟΣ : Μέλη ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών Σχολής ΑΡΜΗΧ 

  Μέλη ΔΣ Συλλόγου μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΚ και  

  Μέλη ΔΣ Συλλόγου Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΚ  

 

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

Κοσμητεία Σχολής ΑΡΜΗΧ για το ακαδημαικό έτος 2018-2019. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:  
 

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 2 «Ορισμοί», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο», 17 «Γενική 
Συνέλευση Σχολής», 18 «Κοσμητεία», 21 «Συνέλευση Τμήματος», 24 «Όργανα μη 
αυτοδύναμων Τμημάτων», 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» και τις παρ. 2, 11 και 12 
του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄»,  

2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας» του ν. 
4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

3. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και 
των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 
4485/2017 (Α΄114)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 
Β΄3969/13-11-2017),  

 
οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της μονοτμηματικής Σχολής ΑΡΜΗΧ 

εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στην οικεία κατηγορία α) των προπτυχιακών φοιτητών και β) των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων ως ακολούθως : 

 

 Κοσμητεία (παρ. 1, άρθρου 18 Ν, 4485/2017): Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 

10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώσεων του Ν. 4485/2017. Οι 
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εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία 

των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών 

φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Ως εκ τούτου στην 

Κοσμητεία της Σχολής ΑΡΜΗΧ συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των 

προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών 

φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων 

 

 Γενική Συνέλευση Σχολής (παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4485/2017) Εκπρόσωποι των 

φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής των 

περιπτώσεων του Ν. 4485/2017. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας 

(1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά 

εκπρόσωπος για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων 

διδακτόρων της Σχολής. Ως εκ τούτου στην Γενική Συνέλευση της Σχολής ΑΡΜΗΧ 

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

συνολικά εκπρόσωπος από την κατηγορία των μεταπτυχιακών και των υποψηφίων 

διδακτόρων. 

 

 Συνέλευση Τμήματος (παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017): Εκπρόσωποι των 

φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος της 

μονοτμηματικής Σχολής ΑΡΜΗΧ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα 

(10). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των 

προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων 

διδακτόρων. Ως εκ τούτου στην Συνέλευση Τμήματος της μονοτμηματικής Σχολής 

ΑΡΜΗΧ συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι από την κατηγορία των προπτυχιακών και 

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

υποψηφίων διδακτόρων 

 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ (μαζί με τον Κοσμήτορα) της Μονοτμηματικής Σχολής ΑΡΜΗΧ για 

το ακαδημαικό έτος 2018-2019 επί του οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά εκπροσώπησης 

των φοιτητών στην Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Συνέλευση Τμήματος θα είναι 

δεκαεννέα (19) σύμφωνα με το υφιστάμενο δυναμικό μελών ΔΕΠ ή είκοσι (20) αν 

δημοσιευθεί εντω μεταξύ σε ΦΕΚ αναμενόμενος διορισμός νεοεκλεγέντος μέλους ΔΕΠ της 

Σχολής. Το σύνολο των μελών της Κοσμητείας (μαζί με τον Κοσμήτορα) της Σχολής ΑΡΜΗΧ 

για το ακαδημαικό έτος 2018-2019 επί του οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά 

εκπροσώπησης των φοιτητών στην Κοσμητεία είναι έξι (6). 

 
Διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών 
  
Δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. 
και εκλογής τους στα όργανα αυτά, σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 
4485/2017, έχουν:  
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A. Οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 
διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) 
εξάμηνα,  

B. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 
διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών. Για τους 
φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν.  

 
Η εκλογική διαδικασία για τους εκπροσώπους και των 2 κατηγοριών (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) φοιτητων της Σχολής ΑΡΜΗΧ για όλα τα όργανα διοίκησης της Σχολής 
διεξάγεται σε κοινή ημερομηνία μαζί με την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών για την 
Σύγκλητο του Π.Κ., η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά 
όργανα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Επειδή η Σχολή ΑΡΜΗΧ είναι 
μονοτμηματική οι φοιτητές ψηφίζουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στα όργανα 
διοίκησης της Σχολής ΑΡΜΗΧ σε δύο (2) κάλπες ανά κατηγορία φοιτητών (άρθρο 9 παρ. 2 
του ν. 4485/2017): μία (1) κάλπη για το Τμήμα (Συνέλευση Τμήματος) και την Σχολή (Γενική 
Συνέλευση της Σχολής και Κοσμητεία) και μία (1) κάλπη για την Σύγκλητο. Οι υποψήφιοι 
φοιτητές της Σχολής ΑΡΜΗΧ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια για το 
Τμήμα ΑΡΜΗΧ, την Σχολή και την Κοσμητεία ΑΡΜΗΧ καθώς και για την Σύγκλητο του Π.Κ. 
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί ) φοιτητές στην Σχολή ΑΡΜΗΧ. 
 
Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από 
τα αρμόδια όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής 
εφορευτικής επιτροπής για τα όργανα διοίκησης της Σχολής. Οι επιτροπές αποτελούνται 
από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την 
ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και 
πρωτοκολλούνται.  
 
Μετά την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών κατά τα ως άνω αναφερόμενα, θα 
πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία της Σχολής ΑΡΜΗΧ το σχετικό πρακτικό εκλογής 
της εφορευτικής επιτροπής,  
 
Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών της Σχολής ΑΡΜΗΧ για το ακαδημαικό έτος 
2018-2019 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-08-2018 προκειμένου να 
συγκροτηθούν τα όργανα διοίκησης της Σχολής ΑΡΜΗΧ. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
νομοθεσία, τα άνωθεν συλλογικά όργανα, συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και 
αν δεν έχουν οριστεί εκλεγεί εκπρόσωποι των κατηγοριών που αναφέρονται. 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ 
(σφραγίδα)*  

(υπογραφή)* 

Κων/νος Προβιδάκης 
 

*Έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο μας. 

 


