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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λάρισα, Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ. 2787

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Εmail

: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
: 41110 Λάρισα
: Θ. Μακρή, Γ. Πουρνάρα
: 2410 684 489, 412
: 2410 610 803
: gram_symb@teilar.gr

ΠΡΟΣ: - Προπτυχιακούς Φοιτητές
- Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
(Ηλεκτρονική αποστολή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η Προεδρία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας έχοντας υπόψη
τις διατάξεις της παρ. 6 και της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ
Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159) «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΕΙ και άλλες διατάξεις», καθώς και 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).

Προσκαλεί
Τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε Γενική
Συνέλευση, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, ώρα 12:00μ., στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, που
βρίσκεται στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2. Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Διενέργεια Εκλογών για την εκλογή ενός εκπρόσωπου των φοιτητών (προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών), ως εσωτερικό μέλος, για το Συμβούλιο του Ιδρύματος.
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 και ειδικότερα
από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση,
καθολική και μυστική ψηφοφορία.
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 αυτοπροσώπως ή με
συστημένη επιστολή στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι.
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Θεσσαλίας (με την ένδειξη «Υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπου των
φοιτητών στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας», Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41110,
Λάρισα), έως τη Δευτέρα 30/5/2016, ώρα 14:00.
Οι ονομαστικοί κατάλογοι, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία, θα εκδοθούν
από τα Μητρώα Φοιτητών της κάθε Σχολής και τις Γραμματείες Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών και θα παραδοθούν από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος την ημέρα
της Γενικής Συνέλευσης στην τριμελή εφορευτική επιτροπή που θα οριστεί από τη Γ.Σ. για τη
διενέργεια των εκλογών.
Για την εκλογή του υποψηφίου, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό και μεριμνά
για την ανακοίνωσή του στον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία επιδεικνύοντας στην
εφορευτική επιτροπή το δελτίο της αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο
έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.
Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, από 01-09-2016 μέχρι 31-08-2017,
χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.
Σε περίπτωση που η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, οι εκλογές θα επαναληφθούν με
τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο.
Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί στους παρακάτω ιστότοπους:
α) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) του Ιδρύματος
γ) του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-

Γραμματεία Πρόεδρου – Αναπλ. Προέδρου & Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Πρόεδρο Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Δ/νσεις Σχολών
(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Σχολών)
Γραμματείες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 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

