
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην Κοσμητεία και στη Γενική 

Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  

3. Τη με αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργική απόφαση και την με Αρ. Β. Προτ. 

191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/Β’/13-11-2017) τροποποίηση αυτής 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί   

Τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές - με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ. β’ του 

άρθρου 2 του ν. 4485/2017 –  της Σχολής Μηχανικών να εκλέξουν (α) οι προπτυχιακοί φοιτητές έναν (1) 

εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής, (β) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έναν (1) 

εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής και (γ) οι προπτυχιακοί και οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, συνολικά, επτά (7) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους στη Γενική 

Συνέλευση της Σχολής. 

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 01-09-2019 

έως 31.08.2020) από τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), με δικαίωμα συμμετοχής, με 

άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της 

Σχολής. Η εκλογή προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) , τα 

οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση της σχετικής εφορευτικής επιτροπής και τα αποτελέσματα της 

θα πρέπει άμεσα να κοινοποιηθούν στον Κοσμήτορα της Σχολής. 

Επισημαίνεται ότι αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος, η Κοσμητεία και η  Γενική Συνέλευση Σχολής συγκροτείται 

και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών (προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 1 και 18, παρ. 1 του ν. 4485/2017. 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
(*) 

Φώτιος Μαυροματάκης 
Καθηγητής 

 
 
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας 
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