
                  
                                                           
                                                                                                         
                                    
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                                      Ηράκλειο, 28-06-2018  

                (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ                                                                                   Αριθ. πρωτ.:  218          

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.ΤΕ.Φ) 
        
 

 
 
 
  
                                                           
                                                        

ΘΕΜΑ:  α) Εκπροσώπηση  φοιτητών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στην Κοσμητεία της Σχολής         

                β) Εκπροσώπηση  φοιτητών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής 

ΣΧΕΤ:  Ν.4485/2017 

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Κρήτης να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τον αντίστοιχο αναπληρωτή τους στην:  

                                      α)  Κοσμητεία της Σχολής  (ένας εκπρόσωπος) 

                                      β)   Γενική Συνέλευση της Σχολής (τέσσερις εκπρόσωποι), 

για θητεία ενός έτους από 01-09-2018 έως 31-08-2019 σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 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»  

 2.  Τη με αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/Β’/13-11-2017) Υπουργική Απόφαση. 

Επισημαίνεται ότι η Κοσμητεία της Σχολής και η Συνέλευση της, συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και 
αν δεν έχουν αναδειχθεί εκπρόσωποι των φοιτητών,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του 
άρθρου 18 του νόμου Ν. 4485/2017. Δικαίωμα εκλογής έχουν: αα) 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, ββ) 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού 
προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) 
πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος 
του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν. 

                 

               Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

            Υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο 

                                                                                                                  Φώτιος Μαυροματάκης  

                                                                                                                             Καθηγητής       

(*) Ανάρτηση στον πίνακα Ανακοινώσεων και στον  

     ιστότοπο των Τμημάτων.                

                                             

 

 

Προς: Προπτυχιακoύς φοιτητές ΣΤΕΦ 

 

Κοιν/ση: Τμήματα της Σχολής 

                (*) 

 
 

Διεύθυνση      :   Σταυρωμένος, 
 71004, Ηράκλειο 

Ταχ. Θυρίδα   :   1939  
Πληροφορίες :   Σαββάκης Γεώργιος 
Τηλέφωνο      :    2810-379710 
E mail   : secrstef@staff.teicrete.gr 
 


