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ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Ακαδημαϊκών Μονάδων 

του, καθώς και στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για το Α.Ε. 

2018-2019»  

 
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 2 «Ορισμοί», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο», 17 

«Γενική Συνέλευση Σχολής», 18 «Κοσμητεία», 21 «Συνέλευση Τμήματος», 24 

«Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων», 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» και τις 

παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ 

έως Ε΄», 

2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας» του 

ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

3. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: 

«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 

εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη 

εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 

191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969/13-11-2017), 

 

προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, 

με τους αναπληρωτές τους, στα συλλογικά όργανα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων του, καθώς και στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 

Ιδρύματος, με ετήσια θητεία (για το Ακαδ. Έτος 2018-2019), ως ακολούθως: 

 

 



 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017) 

Ένας τακτικός εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών με τον αναπληρωτή του. 

Ένας τακτικός εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον αναπληρωτή του. 

 

Σημειώνεται ότι στο Πρυτανικό Συμβούλιο μετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών, που 

υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν υποδειχθεί ο 

εκπρόσωπος των φοιτητών (παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017).  

 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011) 

Ένας τακτικός εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών με τον αναπληρωτή του. 

Ένας τακτικός εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον αναπληρωτή του. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

Γενική Συνέλευση Σχολής (παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4485/2017) 

Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής 

Συνέλευσης Σχολής των περιπτώσεων α΄ (τον Κοσμήτορα της Σχολής) και β΄ (τα μέλη 

Δ.Ε.Π. της Σχολής). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) 

εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες 

των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

 

Κοσμητεία Σχολής (παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4485/2017) 

Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των 

περιπτώσεων α΄ (τον Κοσμήτορα της Σχολής) και β΄ (τους Προέδρους των Τμημάτων). Οι 

εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των 

προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.  

 

Συνέλευση Τμήματος (παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017) 

Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του 

Τμήματος των περιπτώσεων α΄ (τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος) και β΄ (τον Πρόεδρο και τον 

Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές 

των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των τριάντα (30) μελών της 

περίπτωσης α΄) και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Οι εκπρόσωποι 

των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) 

των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

 

Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος (παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4485/2017) 

Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της προσωρινής 

Συνέλευσης του Τμήματος της περίπτωσης α΄ (τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος). Οι 

εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών 

και ένας (1) συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου 

υπάρχουν.  



 

Γενική Συνέλευση Τομέα (παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4485/2017) 

Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Γενικής 

Συνέλευσης Τομέα των περιπτώσεων α΄ (Διευθυντή του Τομέα) και β΄ (μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τομέα) και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Οι εκπρόσωποι των 

φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) 

συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

I. Δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης 

Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά, σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 

4485/2017, έχουν: 

A. Οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 

διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα 

(4) εξάμηνα,  

B. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 

διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών. Για τους 

φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου 

για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν. 

 
II. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία 

ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Οι 

φοιτητές ψηφίζουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους σε τρεις (3) διαφορετικές 

κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή τους στο Τμήμα (Συνέλευση Τμήματος και Γενική 

Συνέλευση Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) και τη Σύγκλητο. Σε 

περιπτώσεις όπου η Σχολή έχει μόνο ένα Τμήμα (άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4485/2017), η 

εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο (2) κάλπες. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο εφόσον είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τμήμα. 

 

III. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία 

προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση 

σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. Οι επιτροπές 

αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την ομαλή 

διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις 

σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή 

και πρωτοκολλούνται. 

 

Μετά την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών κατά τα ως άνω αναφερόμενα, θα 

πρέπει να κατατεθούν: α) Στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για τη Σύγκλητο και τη ΜΟ.ΔΙ.Π., β) στην 

οικεία Σχολή για τα όργανα της κάθε Σχολής και γ) στο οικείο Τμήμα για τα όργανα του κάθε 

Τμήματος, αντιστοίχως, τα κάτωθι: 

 

- Σχετικό πρακτικό εκλογής της οικείας εφορευτικής επιτροπής,  
 

- αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου (ή των καταστατικών σε 

περίπτωση που λειτουργούν επιμέρους φοιτητικοί σύλλογοι) που διενεργεί 

την εκλογική διαδικασία, προσαρμοσμένο στη δομή των Σχολών του Τ.Ε.Ι. 

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΄/3-6-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Σε περίπτωση που δεν εκλεγούν οι εκπρόσωποι, τα ανωτέρω συλλογικά όργανα 

θα συγκροτηθούν χωρίς τους εκπροσώπους της οικείας κατηγορίας φοιτητών.  

 
 
 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γραμματεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Σχολές και Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

(Ηλεκτρονική αποστολή - για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 

- 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 

- Γραμματεία ΜΟ.ΔΙ.Π. 
 


