
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Α.Π.  100 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                              Λάρισα  2/2/2016  

 

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΙ Θεσσαλίας 
Τ.Κ.: 41110 Λάρισα 
Πληροφορίες: Α. Καραγιάννης 
Τηλέφωνο: 2410 684 202 
Fax: 2410 610 803 
 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση 
του εκπροσώπου των φοιτητών στην Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας». 
 
Λαμβάνοντας 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 και στο υπ’ αριθμ. 79/9-12-2015 πρακτικό αυτής 

 

Αποφ ασί ζου με   
 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου των φοιτητών 
στην Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με  θητεία από την εκλογή και 
την απόφαση του Προέδρου του Ιδρύματος έως 31-12-2016. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών 
εκλέγεται από το σύνολο των διαμενόντων στις Εστίες, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, 
καθολική και μυστική ψηφοφορία. 
 
Καλούνται οι φοιτητές που διαμένουν στη Φοιτητική Εστία του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα 
και ενδιαφέρονται να εκλεγούν στη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στην Εφορεία της 
Φοιτητικής Εστίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 
στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατά τις ημερομηνίες και ώρες που 
ορίζονται. 
 
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ορίζουμε:  
 
Ι. Ημερομηνία καταληκτικής υποβολής υποψηφιοτήτων την 23-2-2016 και ώρα 15:00.  
 
ΙΙ. Ημερομηνία διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τη συγκρότηση της 
Εφορευτικής Επιτροπής την 11-2-2016 και ώρα 12.00.  
 



Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές θα είναι τριμελής και θα εκλεγεί δια 
κληρώσεως από το σύνολο των διαμενόντων στις Εστίες Φοιτητών, αφαιρουμένων των 
υποψηφίων εκπροσώπων και σε αριθμό 5πλάσιο των τακτικών μελών. Η ηλεκτρονική 
κλήρωση, θα γίνει από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με βάση 
επίσημους καταλόγους που έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και 
περιλαμβάνουν το σύνολο των διαμενόντων στις Φοιτητικές Εστίες φοιτητών. Το 
αποτέλεσμα της κλήρωσης θα κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Εφορείας, ο οποίος θα 
ενημερώσει εγγράφως τους εκλεγέντες. Οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά εκλογής θα 
αποτελέσουν τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι υπόλοιποι δώδεκα (12), με 
τη σειρά που έχουν κληρωθεί, θα αποτελέσουν τους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση 
δήλωσης κωλύματος, η αντικατάσταση θα γίνει με τη σειρά κλήρωσης και μέχρι 
εξαντλήσεως του αριθμού των κληρωθέντων. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής θα οριστεί μετά 
από εκλογή μεταξύ των τριών τακτικών κληρωθέντων. 
 
ΙΙΙ. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 25-2-2016 και ώρες 09:00 έως 16:00 με 
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό 
τμήμα, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής. 
 
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι στεγαζόμενοι στην Φοιτητική Εστία του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη 
Λάρισα.  
Οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το 
δελτίο ταυτότητας φοιτητή (που διαμένει στις εστίες). 
Η Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρόεδρο της 
Εφορείας. 
 
Η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», 
στον Ιστότοπο του Ιδρύματος, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και σε όλες 
τις εισόδους των κτιρίων των εστιών. 
 
  
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Ε.Ι.  

 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 
 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
  
 


