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Πληροφορίες: Χρυσή Μητούση                                                             Λάρισα, 24 Ιουνίου 2020  
                             Τηλ:2410684301                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 129 
 

Προς 
τα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων  
(1. προπτυχιακών φοιτητών, 2. μεταπτυχιακών φοιτητών 
και υποψήφιων διδακτόρων): 
 
1. του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και                                             
Σχεδιασμού 
2. του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας 
3. του  Τμήματος Περιβάλλοντος 
4. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
 
της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
(με ευθύνη των Προϊσταμένων Γραμματειών των 
Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Π.Θ.) 
 

Κοινοπ.: 1) Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
        Καθηγητή Ζήση Μαμούρη  
2) Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής                
Μέριμνας, 
      Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωράκη 
 
 

 
 

Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία)» 

Σχετ.:  1.   Τις διατάξεις της παρ. γ, του άρθρου 17 και της παρ. γ, του άρθρου 18 του Νόμου 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» 

            2. Την Υ.Α. 191014/Ζ1/7.11.2017 (Β’ 3969) με θέμα «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 ΑΕΙ 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)». 

   3. Το αρ. πρωτ. 192087/Ζ1/08.11.2017 έγγραφο του Αν. Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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           Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, τα οποία σας επισυνάπτονται, παρακαλώ όπως ορίσετε 

κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, τους εκπροσώπους σας με τους αναπληρωτές τους, που αφορούν 
τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογίας, ως εξής: 

 
1. για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογίας, δύο (2) εκπρόσωποι 

με τους αντίστοιχους δύο (2) αναπληρωτές τους, μετά την εφαρμογή του ποσοστού 
εκπροσώπησής τους, και όπως ορίζεται στο αρ. 192087/Ζ1/08.11.2017 έγγραφο του Αν. 
Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
 

2. για τη συμμετοχή τους στη Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογίας, ένας (1) εκπρόσωπος για την 
κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 

 
 
                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                             Ο Κοσμήτορας της Σχολής  

Τεχνολογίας  
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

* 

 Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 
 
*Η υπογραφή έχει  τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Σχολής. 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
-Γραφείο Πρύτανη 
-Γραφεία κ.κ. Αντιπρυτάνεων  
-Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σ.ΤΕ. 
-Γραμματείες  Ακαδημαϊκών Τμημάτων Σ.ΤΕ. 


