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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικής Εστίας ΤΕΙ Θεσσαλίας» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(Συνεδρίαση 79/9.12.2015) 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 53 του Ν.4009/2011 «Φοιτητική μέριμνα – 

Υγειονομική Περίθαλψη» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 και 
της παρ. 20 ιζ του άρθρου 8 του ιδίου Νόμου. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 49 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄195), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 80 και 81 του ιδίου νόμου 

3. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος 
εγκρίθηκε από την Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην υπ’ αριθμ. 20/21-3-2015 
συνεδρίασή της και τροποποιήθηκε με απόφασή της που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 
22/12-5-2015 πρακτικό αυτής 

4. την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 
77/26-11-2015 πρακτικό αυτής 

5. Την εισήγηση της Γραμματέως του Ιδρύματος, κ. Ε. Χατζοπούλου 
6. Την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 

7. την υπ΄ αριθ. 4901/25.08.2014 (ΑΔΑ: 606846914Κ-456) απόφαση συγκρότησης της 

Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, όπως ανασυγκροτήθηκε, τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθ. 6003/30.10.2015 (ΑΔΑ: ΒΝ0Κ46914Κ-Ξ4Α) 

6096/04.11.2015 (ΑΔΑ: 70Γ246914Κ-Ν5Ζ) και 6396/13.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΙΟΚ46914Κ-

ΣΧΙ) αποφάσεις αντίστοιχα, 

αποφασίζει 

τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως 
προς το άρθρο 2ο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» και συμπληρώνει 
αυτόν με το άρθρο 12 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» ως ακολούθως:  
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Άρθρο 2ο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
 
1. Η Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας Λάρισας είναι (5) πενταμελής, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και περιλαμβάνει: 
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
β) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
γ) Δύο μέλη του διοικητικού ή του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ που ορίζονται από τη 
Συνέλευση του ΤΕΙ, από τα οποία το ένα τουλάχιστον προέρχεται από το προσωπικό του 
Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας που απασχολείται στις Εστίες. 
δ) Ένα φοιτητή της Εστίας που εκλέγεται με ψηφοφορία η οποία διενεργείται μεταξύ των 
στεγαζόμενων φοιτητών. Οι εκλογές διενεργούνται μετά από πρόσκληση του προέδρου της 
Εφορείας με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος κανονισμού. 
2. Η Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας της Καρδίτσας είναι (5) πενταμελής, συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θ και περιλαμβάνει δύο (2) μόνιμους εκπαιδευτικούς, 
δύο (2) μέλη του διοικητικού προσωπικού ή ΕΤΠ και έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών της 
Καρδίτσας, που εκλέγεται με ψηφοφορία, η οποία διενεργείται μεταξύ των στεγαζόμενων 
φοιτητών. Οι εκλογές διενεργούνται μετά από πρόσκληση του προέδρου της Εφορείας με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος κανονισμού. 
3. Η θητεία των μελών της Εφορείας είναι διετής, εκτός των φοιτητών που είναι ετήσια. 
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος από τους υπηρετούντες στο 
τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ή από το Διοικητικό Προσωπικό της Καρδίτσας και ορίζεται από 
τη Συνέλευση του ΤΕΙ με την απόφαση συγκρότησης της Εφορείας. 
 
 

Άρθρο 12 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  
 

1. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των διαμενόντων στις 
Εστίες, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας. 

Με την πρόσκληση ορίζονται οι προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων, η 
ημερομηνία της κλήρωσης για την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής, ο τόπος, η 
ημερομηνία και η χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών.  
 Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και σε όλες 
τις εισόδους των κτιρίων των εστιών και αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές είναι τριμελής, εκλέγεται δια 
κληρώσεως από το σύνολο των διαμενόντων στις Εστίες Φοιτητών, αφαιρουμένων των 
υποψηφίων εκπροσώπων και σε αριθμό 5πλάσιο των τακτικών μελών. 

Η κλήρωση, ηλεκτρονική ή μη, γίνεται από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας με παρουσία του Γραμματέα του Ιδρύματος, με βάση επίσημους καταλόγους 
που συντάσσονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης 
κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Εφορείας, ο οποίος ενημερώνει εγγράφως τους εκλεγέντες. 
Οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά εκλογής αποτελούν τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής και οι υπόλοιποι δώδεκα (12), με τη σειρά που έχουν κληρωθεί, αποτελούν τους 
αναπληρωματικούς. 

Σε περίπτωση δήλωσης κωλύματος η αντικατάσταση γίνεται με τη σειρά κλήρωσης και 
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των κληρωθέντων. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής ορίζεται μετά από εκλογή μεταξύ των τριών τακτικών 
κληρωθέντων. 

3. Το υλικό που θα χρειαστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών ετοιμάζεται από το Τμήμα 
Σπουδαστικής Μέριμνας υπό την εποπτεία του Προέδρου της Εφορείας και παραδίνεται 
στην Εφορευτική Επιτροπή μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με τη σύνταξη 
αποδεικτικού παραλαβής.  

4. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα ορθογώνια ψηφοδέλτια, από λευκό χαρτί 
που φέρουν τις ίδιες διαστάσεις. Στους εκλογείς διατίθενται και λευκά ψηφοδέλτια. Για την 
εκλογή χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής 
απόχρωσης, οι οποίοι μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής πριν δοθούν 
στους εκλογείς. 
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5. Οι εκλογείς προσέρχονται στον τόπο ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην 
εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους με βάση τη φοιτητική 
ταυτότητα και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο των διαμενόντων στις 
Εστίες Φοιτητών. 

6. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στην Εφορευτική 
Επιτροπή να παρίσταται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας ή να ορίσει 
αντιπρόσωπό  του. 

7. Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του  έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην 
εφορευτική επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι ενστάσεις  είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα 
πρακτικά. Για τις ενστάσεις αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως 
είτε όταν τελειώσει η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της καταχωρούνται στα πρακτικά. 

8. Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου για την ψηφοφορία ανοίγει η κάλπη και 
αριθμούνται οι φάκελοι. Αν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
ψηφισάντων, τοποθετούνται πάλι στην κάλπη όλοι οι φάκελοι και αφαιρούνται τυχαία τόσοι 
φάκελοι όσοι είναι  και οι φάκελοι που πλεονάζουν. Στη συνέχεια καταμετρούνται τα 
ψηφοδέλτια, αριθμούνται, ελέγχεται η εγκυρότητά τους και μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο της Εφορευτικής. 

9. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που 
σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά  του ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ επάγονται ακυρότητα, εφόσον 
αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. 
Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο ΦΑΚΕΛΟ, εφόσον κριθούν ως 
διακριτικά γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, 
επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο. Το ψηφοδέλτιο είναι 
επίσης άκυρο και στις εξής περιπτώσεις, που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή αν α 
)εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από 
την υπηρεσία, β) βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει τη μονογραφή του προέδρου της 
εφορευτικής επιτροπής, γ) βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, δ) έχει 
περισσότερους από τους οφειλόμενους σταυρούς, ε) δεν έχει καθόλου σταυρούς. 

10. Για τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της ψηφοφορίας και για ότι αφορά στη 
διαδικασία εκλογής και δεν προβλέπεται αρμόδια να αποφασίσει είναι η Εφορευτική 
Επιτροπή. 

11. Μετά το πέρας της καταμέτρησης, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό. Όλο 
το υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελοι, πρακτικό κ.λ.π.) παραδίδεται από τον Πρόεδρο της 
Εφορευτικής Επιτροπής στον Πρόεδρο της Εφορείας των Φοιτητικών Εστιών με 
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από τους δύο Προέδρους. 

12. Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας κοινοποιείται από τον Πρόεδρο της 
Εφορείας στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 
 
 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

 ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Ε.Ι. 

 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
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