EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμ. 10/31-5-2012
Στη Λαμία σήμερα 31-5-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ ύστερα από την
αριθμ. 92/24-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας Καθηγητή Λάζαρου Τσούσκα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οργανωτική Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου
Διοικητηρίου του Ιδρύματος, για συζήτηση τoυ παρακάτω Θέματος Ημερήσιας
Διάταξης.

Παρόντες : Καθηγητής Λάζαρος Τσούσκας
Καθηγητής Θεόδωρος Γκανέτσος
Καθηγητής Στέφανος Καραγιάννης

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Πρακτικά της Επιτροπής τηρεί η κα Αμαράντου Αργυρώ, σύμφωνα με την αρ.
127170/Ε5/4.11.2011 υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών αρχίζει η συνεδρίαση, ώρα 12.00΄ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο Εγγραφα αρ. πρωτ. 1992/18.5.2012 και 1993/18.5.2012 συλλόγων των
σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. για αποστολή αλληλογραφίας σχετικής με τις εκλογές.

Τίθενται υπόψη της Επιτροπής τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 1992/18.5.2012 και
1993/18.5.2012 των Δ.Σ. σπουδαστών της Σ.Τ.ΕΦ. και Σ.Ε.Υ.Π. αντίστοιχα, με το
οποίο ζητούν να τους « κοινοποιηθεί επισήμως με τις πρωτότυπες σφραγίδες όλα
τα έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία των εν λόγω εκλογών ».
Επιπλέον στα παραπάνω έγγραφα ζητείται η άμεση κοινοποίηση του εγγράφου
« που αποδεχτήκατε από τον σπουδαστικό σύλλογο Καρπενησίου για την φερόμενη
ενέργεια που κάνατε, έτσι ώστε να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας ».
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στην οποία επισημαίνεται ότι η Οργανωτική
Επιτροπή ουδέποτε υιοθέτησε έγγραφο από τον σπουδαστικό σύλλογο
Καρπενησίου και ουδόλως έλαβε υπόψη το όνομα του σπουδαστή του
Παραρτήματος και για το λόγο αυτό ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. 83/5.4.2012 έγγραφό
της η άποψη του Υπουργείου Παιδείας για το θέμα της εκπροσώπησης των
σπουδαστών στο νέο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
Όσον αφορά τα έγγραφα της διαδικασίας των εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του
Συμβουλίου η Επιτροπή γνωστοποιεί για πολλοστή φορά ότι όλα τα επίσημα
έγγραφα της εκλογικής διαδικασίας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Θέμα 2ο Εξέλιξη επί του εγγράφου αρ. πρωτ. 83/5.4.2012 της Οργανωτικής
Επιτροπής προς το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης.
Η Οργανωτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 58611/Ε5/25.5.2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το οποίο γνωστοποιείται η απάντηση το από
5.4.2012 έγγραφό της σχετικά με τον καθορισμό ενεργειών για τη διενέργεια της
εκλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
β. το δεδομένο ότι η προθεσμία για την υποβολή φακέλων υποψηφιοτήτων για την
ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. έληξε στις 3 Απριλίου 2012,
γ. το γεγονός ότι μετά τις προσκλήσεις με αρ. πρωτ. 4/12.11.2011, 50/8.3.2012 και
91/23.5.2012 προς τους συλλόγους σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. δεν προέκυψε
εκπρόσωπος σπουδαστών εκλεγμένος από το σύνολο των ενεργών σπουδαστών με
ενιαίο ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με το νόμο,

ομόφωνα αποφασίζουμε

α. να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία της ανάδειξης του Προέδρου και των
λοιπών εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
β. να σταλεί πρόσκληση προς τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου για την ανάδειξη
του Προέδρου και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, την Πέμπτη 7 Ιουνίου
2012 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο του κτιρίου της
Βιβλιοθήκης ώστε να παραδοθούν οι φάκελοι των υποψηφίων στον πρόεδρο του
σώματος των εσωτερικών μελών για να προβούν στην ανάδειξη Προέδρου και
λοιπών εξωτερικών μελών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
γ. να ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. η απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη
για την τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση ώρα 14:00
μ.μ.
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