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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του 

Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 

Η Προεδρία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας λόγω έκτακτου προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά την 

υποστήριξη της εφαρμογής του συστήματος της ταξινομικής ψήφου, η οποία είναι απαραίτητη 

για την καταμέτρηση των ψήφων σύμφωνα με τα οριζόμενα:  

i. στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195Α΄) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 

4076/2012 (ΦΕΚ159Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 

άλλες διατάξεις» και  

ii. στο άρθρο 22 της υπ’ αριθ. Φ.122.1/908/144145/Β2/2012 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ304Β΄) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. 

και σύστημα ταξινομικής ψήφου», 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε   

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών 

μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016. 

 

Επισημαίνεται ότι θα εκδοθεί νέα απόφαση της Προεδρίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σχετικά με 

τον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών για την εκλογική διαδικασία. 

 

Η παρούσα να επιδοθεί σε όλα τα μέλη Ε.Π. με απόδειξη παραλαβής και να αναρτηθεί στο 

ειδικό τμήμα «Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Θ» στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος.    

 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 

-  Μέλη Ε.Π.  
(ενυπόγραφα & ηλεκτρονική αποστολή) 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γραφείο Προέδρου ΤΕΙ/Θ 
- Σχολές/ Τμήματα ΤΕΙ/Θ 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
- Διεύθυνση Διοικητικού 
- Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 


