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Χανιά 12/9/2018 

                    Αρ. Πρωτ.:  56            

       

ΠΡΟΣ : Τους Φοιτητικούς Συλλόγους 

 Προπτυχιακών Φοιτητών Σχολής ΑΡΜΗΧ 

 Mεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΚ  

 

ΚΟΙΝ:  Αντιπρύτανη ΔιοικητικώνΥποθέσεων, Ακαδημαικών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας ΠΚ. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)  

2. Την υπ΄αρ. ΥΑ 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969/13-11-2017), Την με αριθμό Πρωτ. 
153348Ζ1/15.09.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των 
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά 
όργανα των ΑΕΙ κατά την  πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α’114)»., όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. ΥΑ 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969/13-11-2017 

3. Το υπ’ αρ. 177/11-09-2018 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, 
Ακαδημαικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης για την 
«Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά οργανα του Πολυτεχνείου Κρήτης και των 
Ακαδημαικών Μονάδων του για το Ακαδημαικό Ετος 2018-2019» (link: 
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcategory%5D=2&tx_
tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D
=Category) 

 
σας καλούμε να ορίσετε και να μας ανακοινώσετε τους εκπροσώπους σας, τακτικούς και 

αναπληρωματικούς, στα κάτωθι όργανα διοίκησης της Σχολής ΑΡΜΗΧ για το ακαδημαϊκό 

έτος 2018-19, ως εξής: 

 

 Για την Κοσμητεία της Σχολής (παρ. 1, άρθρου 18 Ν, 4485/2017): στην Κοσμητεία της 

Σχολής ΑΡΜΗΧ συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών 
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με τον αναπληρωτή του και ένας (1) εκπρόσωπος συνολικά για την κατηγορία των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων με τον αναπληρωτή του. 

 Για τη Γενική Συνέλευση Σχολής (παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4485/2017): στην Γενική 

Συνέλευση της Σχολής ΑΡΜΗΧ συμμετέχουν τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την 

κατηγορία των προπτυχιακών με τους αναπληρωτές τους και ένας (1) εκπρόσωπος 

συνολικά από την κατηγορία των μεταπτυχιακών και των υποψηφίων διδακτόρων με 

τον αναπληρωτή του. 

 

 Για τη Συνέλευση Τμήματος (παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017): στην Συνέλευση 

Τμήματος της μονοτμηματικής Σχολής ΑΡΜΗΧ συμμετέχουν τουλάχιστον ένας (1) 

εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών με τους αναπληρωτές τους και ένας 

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

διδακτόρων με τον αναπληρωτή του. 

 

Παρακαλώ όπως βεβαιώσετε επίσης εγγράφως ότι οι διαδικασίες για την εκλογή των 

εκπροσώπων σας έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, του Ν. 4485/2017 και τις 

μετέπειτα τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα και περιγράφονται στα παραπάνω 

υπόψη σημεία 1-3. 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

και εκτελών χρέη Προέδρου Τμήματος 
 

(σφραγίδα)*  

(υπογραφή)* 

Καθηγητής Κων/νος Προβιδάκης 
 

*Έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο μας. 

 


