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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
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του Ιδρύματος) 
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Σ.Ε.Σ.) ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 19δ του άρθρου 8 «Όργανα του Ιδρύματος» του Ν. 

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

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

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

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

3. τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 

σπουδές», ο οποίος είναι σε ισχύ βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 

4009/2011, και ειδικότερα την παρ. α του άρθρου 2 «Όργανα ΠΜΣ», 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος σε Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 7/11/2015 

και ώρα 14:00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος (Κεντρικό κτίριο Διοίκησης), 

προκειμένου να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, 

και ειδικότερα: 

- Έναν (1) εκπρόσωπό τους, με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας, 

- δύο (2) εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, στη Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 

- έναν (1) εκπρόσωπό τους, με τον αναπληρωτή του, στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας.  

 

Σε περίπτωση που η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 

9/11/2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με όσα μέλη είναι παρόντα.   

 



Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 4009/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το 

σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και 

μυστική ψηφοφορία, με ετήσια θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που λήγει στις 

31.08.2016. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής 

τους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στο Τμήμα 

Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 

2015, ώρα 14:00. 

Οι ονομαστικοί κατάλογοι, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία, θα εκδοθούν 

από τις Γραμματείες των ΠΜΣ και θα παραδοθούν από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος την 

ημέρα της Γ. Συνέλευσης στην τριμελή εφορευτική επιτροπή που θα οριστεί από τη Γ.Σ. για 

τη διενέργεια των εκλογών. 

Για την εκλογή των υποψηφίων, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό και μεριμνά 

για την ανακοίνωση των εκλεγέντων στον Πρόεδρο του Ιδρύματος. 

Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία επιδεικνύοντας στην 

εφορευτική επιτροπή το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, 

από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους. 

 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στους πίνακες 

ανακοινώσεων των Σχολών, των Τμημάτων και των ΠΜΣ του Ιδρύματος. 

 
 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
 

- Δ/νσεις Σχολών – Γραμματείες Τμημάτων/ ΠΜΣ 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 

- Γραμματεία Πρόεδρου – Αναπληρωτών Προέδρου & Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Πρόεδρο Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Δ/νση Δ/κού 

 


