
 

 

 

 

 

 

Προς: 1.Πρόεδροι Τμημάτων ΤΕΙ Ηπείρου  

2.Μέλη Μόνιμου και Έκτακτου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τμημάτων  

του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, διά των Γραμματειών   

τους 

3.Γραμματείες Τμημάτων ΤΕΙ Ηπείρου  

4.Σύλλογοι Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου διά των 

Γραμματειών τους 

5.Πίνακες Ανακοινώσεων  

 
 

Κοιν.: Δ/ντές Σχολών   

Θέμα:  
Ενημέρωση σχετικά με διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα 

της 5
ης

 Ιουλίου  

 
Σχετ.: 

Το με αριθ. πρωτ. 104590/Ζ1/30-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

 

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 104590/Ζ1/30-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά «Ενημέρωση σχετικά με διευκόλυνση άσκησης εκλογικού 

δικαιώματος στο δημοψήφισμά  της 5
ης

 Ιουλίου»  και καλούνται οι Πρόεδροι των Τμημάτων να 

ενημερώσουν το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και τους φοιτητές τους.  

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του προσωπικού και των φοιτητών των Τμημάτων του ΤΕΙ 

Ηπείρου στο δημοψήφισμα της 5
ης

 Ιουλίου: 

Α) Οι προγραμματισμένες εξετάσεις των Τμημάτων για την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα διεξαχθούν 

κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου που έχει  ανακοινώσει το οικείο 

Τμήμα. Διευκρινίζεται ότι:  

Α.1) Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στις εξετάσεις της Παρασκευής 3 Ιουλίου θα εξεταστούν στα 

συγκεκριμένα μαθήματα την Τρίτη 1
η
 Σεπτεμβρίου. Είναι αυτονόητο ότι όσοι φοιτητές 

προσέλθουν στην εξέταση μαθήματος την Παρασκευή 3 Ιουλίου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στην εξέταση του μαθήματος αυτού την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.  
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Α.2) Όσοι εισηγητές εξετάσεων προγραμματίζουν να απουσιάσουν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 

οφείλουν να καταθέσουν εγκαίρως τα θέματα των εξετάσεων στη Γραμματεία του οικείου 

Τμήματος, με ευθύνη του οποίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις.  

Β) Ειδικά για το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής: Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου 

χρόνου για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου είναι αδύνατη η αναβολή των 

προγραμματισμένων μαθημάτων για το διάστημα 3 – 6 Ιουλίου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν 

κανονικά χωρίς όμως να καταλογιστεί απουσία σε όσους φοιτητές δεν θα μπορέσουν να τα 

παρακολουθήσουν.         

 

Εσωτερική Διανομή:  Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) 

  

 

 

1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρων  

και Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου 

2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου 

 

 Τσίνας Αναστάσιος 

Καθηγητής 

 (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. 

 


