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       Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ 

       Τηλ.: 210 727 4045 
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Πανεπιστημιούπολη,  

Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 

 

Πληροφορίες:  

Ευγενία Μονογυιού 

Τηλ.: 210 727 4044 

Ηλ. Διεύθ.: emonog@uoa.gr 

Αθήνα, 01/09/2021 

Αρ. Πρωτ.  

 

ΠΡΟΣ:  - Φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες 

               Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών  

               (με τη φροντίδα των Γραμματειών των οικείων Τμημάτων)  

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών»  

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1) τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α΄)  

2) την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/01-09-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων ως προς τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις  

3) την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “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)” (ΦΕΚ 3255/15-

09-2017, τ. Β΄)  

4) την υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/07-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

“Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, 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)” (ΦΕΚ 3969/15-09-2017, τ. 

Β΄)  

5) την υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των 

Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους»  

(ΦΕΚ 2358/03-06-2021, τ. Β΄) 

 

Κ α λ ο ύ μ ε 

 

τους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 για τα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ήτοι (α) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και 

(β) την Κοσμητεία της Σχολής.  

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία, οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 

Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της  

0000759076



 

 

 

 

Σχολής, με δικαίωμα συμμετοχής βάσει των περ. α’ και β’ του άρθρου 2 του Ν. 4485/2017 (α) προπτυχιακών 

φοιτητών και (β) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και 

καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 

συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής ανά Σχολή.  

 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας. 

 

Με τιμή, 

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

* 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ 

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών 

 

 

 *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία της Κοσμητείας 
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