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Θέ μα:  « Ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών στη Συνέλευση 

και στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ .ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας»  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. της περ. δ της παρ. 19 (μέλη της Συγκλήτου/Συνέλευσης) 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,  

 

καλούμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος να αναδείξουν τους εκπροσώπους 

τους στη Συνέλευση και στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ .ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, και ειδικότερα: 

 

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

Θεσσαλίας και 

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

Θεσσαλίας.  

 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 

πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. 

 

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών 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. 

 



Διευκρινίζουμε ότι: 

Για τη διευκόλυνσή τους οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να απευθύνονται στο Μητρώο 

Σπουδαστών για την έκδοση των ονομαστικών καταλόγων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την ψηφοφορία. 

Τα στοιχεία των εκλεγέντων εκπροσώπων να γνωστοποιηθούν στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

μέσω του σχετικού πρακτικού εκλογής της οικείας εφορευτικής επιτροπής έως την 

Παρασκευή 06-11-2015. 

 

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

ανακοινώσεων των Σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος. 

 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Δ/νσεις Σχολών και Τμημάτων 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Σχολών και Τμημάτων) 

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

- Πρόεδρο Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 


