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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας αφού έλαβε 

υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα της παρ. 6 και της περ. β΄ της παρ. 2 

του άρθρου 8 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 

(ΦΕΚ Α΄159) «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΕΙ και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 49 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4415/2016 

(ΦΕΚ Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

2. το άρθρο 10 της Φ.122.1/908/144145/Β2/2012 Υπουργικής Απόφασης 

«Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα 

ταξινομικής ψήφου» (ΦΕΚ Β΄3048/2012), 

3. την υπ΄αριθ. 191/19-1-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΔ646914Κ-ΜΜΛ) απόφαση της Συνέλευσης του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268Β΄/3-2-2017, με θέμα «Κανόνες 

λειτουργίας συλλογικών οργάνων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)»,  

4. το γεγονός ότι μετά την έκδοση του Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – 

Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄/3-6-2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 

Π.Δ.127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/16-9-2013) που άλλαξε τη δομή των Σχολών του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, δεν έχουν κατατεθεί καταστατικά φοιτητικών συλλόγων, προσαρμοσμένα 

στη νέα δομή των Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί  
 

Τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναδείξουν τον κοινό εκπρόσωπό 

τους στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018. 



Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος 

σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στο Τμήμα 

Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - βάσει του συνημμένου στην 

πρόσκληση υποδείγματος - έως την Πέμπτη 8/6/2017, ώρα 14:00. 

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.4009/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, 

με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, με ετήσια θητεία, χωρίς 

δυνατότητα επανεκλογής, που λήγει στις 31-08-2018. 

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν σε κοινή Γενική Συνέλευση, μόλις 

ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, προκειμένου να συσταθεί η τριμελής 

εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές. Σε περίπτωση μη υποβολής 

υποψηφιοτήτων, η διαδικασία θα ακυρωθεί. 

Σε περίπτωση που λειτουργούν σύλλογοι φοιτητών με καταστατικά προσαρμοσμένα στη 

δομή των Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 83/2013 

«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων 

– Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών 

του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε να 

κατατεθεί νόμιμο αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου αυτού (ή των καταστατικών σε 

περίπτωση που λειτουργούν επιμέρους φοιτητικοί σύλλογοι) έως την Πέμπτη 8/6/2017. 

Επισημαίνεται ότι τα όργανα συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, όταν δεν 

υποδεικνύονται οι εκπρόσωποι των φοιτητών, έως την ανάδειξή τους. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στους πίνακες 

ανακοινώσεων του Ιδρύματος. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γραμματεία Πρόεδρου – Αναπλ. Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Πρόεδρο Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Δ/νσεις Σχολών  

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Σχολών) 

- Γραμματείες Τμημάτων 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των  Τμημάτων και των Π.Μ.Σ.) 

- Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 

- Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 

- Εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας  

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 

- Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Δ/κού 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 



 

 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………… 

ΟΝΟΜΑ: ……………………….……… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………. 

ΤΜΗΜΑ: ………………………………. 

……………………………………….…….. 

ΕΞΑΜ. ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ………….….…. 

Α.Μ …………………………………….… 

ΤΗΛ.: …………………………………….. 

EMAIL: ………………………………….. 

 
ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη θέση 

εκπροσώπου των φοιτητών στο 

Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 

 
Λάρισα   ……./……../2017 

 
 

ΠΡΟΣ 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
 

 
 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 

υποψηφιότητα για τη θέση του κοινού 

εκπροσώπου των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
 

 


