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ΠΡΟΣ : 

Φοιτητικούς Συλλόγους  
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Προεδρία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 

έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις της παρ.   και της περ.     της παρ.   του άρ ρου   του  .          ( ΕΚ 

     5) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδ ν και διε νοποίηση 

των ανωτάτων εκπαιδευτικ ν ιδρυμάτων , όπως συμπληρ  ηκε με την παρ.   του 

άρ ρου   του  .           ( ΕΚ     5 ) «Ρυ μίσεις  εμάτων  ΕΙ και άλλες διατάξεις ,  

2. του άρ ρου    « οιτητική ιδιότητα – Σύλλογοι  οιτητ ν  του  .          κα  ς και 

3.  το άρ ρο    «Εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσ που των φοιτητ ν  της 

 .   .           5 Β       Υπουργικής  πόφασης «Κωδικοποίηση διαδικασι ν 

ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των  .Ε.Ι. και σύστημα ταξινομικής ψήφου  ( ΕΚ 

Β  3048/2012). 

καλεί 

Τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας να 

προ ούν στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια εκλογ ν για την εκλογή ενός 

εκπροσ που των φοιτητ ν, προπτυχιακ ν και μεταπτυχιακ ν, ως εσωτερικό μέλος, για το 

Συμ ούλιο του Ιδρύματος. 

 Ο εκπρόσωπος των φοιτητ ν του Ιδρύματος εκλέγεται από τους προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τη διαδικασία που προ λέπεται στην περίπτωση     
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της παραγράφου   του άρ ρου 49 και ειδικότερα από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργ ν 

φοιτητ ν, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, κα ολική και μυστική ψηφοφορία. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρ το έτος 

σπουδ ν και  ρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδ ν και οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρ το έτος φοίτησής τους. 

Η  ητεία του εκπροσ που των φοιτητ ν είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. 

Τα αποτελέσματα των εκλογ ν (με τα στοιχεία του εκλεγέντος εκπροσ που) να 

κατατε ούν εγγράφως στην Γραμματεία Προέδρου,  ντιπροέδρων και Γραμματέα του 

Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι την 19-8-     ημέρα Παρασκευή. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας του εκπροσ που των 

φοιτητ ν, η διαδικασία εκλογής επαναλαμ άνεται , εντός της αποκλειστικής προ εσμίας 

των τρι ν (3) ημερ ν από την κά ε φορά τελευταία άγονη εκλογή και έως την εκλογή του. 

Το Συμ ούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την εκλογή αυτού, έως την 

ανάδειξή του (προσθήκη εδαφίου στο τέλος της περ.β’ της παρ.2 του άρθ.8 του Ν.4009/11, 

με την παρ.1 του άρθ.2 του Ν.4076/12). 

Το παρόν να αναρτη εί στους πίνακες ανακοιν σεων των Προπτυχιακ ν και 

Μεταπτυχιακ ν Προγραμμάτων Σπουδ ν με ευ ύνη των Γραμματει ν τους, στην 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια .  

 
O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Δημήτριος Πασχαλούδης 
Καθηγητής 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
- Τμήμα Προέδρου,  ν. Προέδρου & Γραμματέα  
- Διεύ υνση Πληροφορικής και Τεχνικ ν Υπηρεσι ν 
- Γραμματείες Τμημάτων (Προπτυχιακ ν και Μεταπτυχιακ ν) 
- Σχολές 
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