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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμ. 12/14-6-2012
Στη Λαμία σήμερα 14-6-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ συνήλθε η
Οργανωτική Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου Διοικητηρίου του Ιδρύματος, μετά το πέρας της
διαδικασίας της δεύτερης ψηφοφορίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου για
την εκλογή του Προέδρου και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος:
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 14.00΄ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου και των εξωτερικών
μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Τίθενται υπόψη της Επιτροπής τα πρακτικά της διαδικασίας της ψηφοφορίας τα
οποία παραδόθηκαν από τη Γραμματεία που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.
με το υπ’ αριθ. 2228/5.6.2012 έγγραφό του.
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Αναλυτικά το αποτέλεσμα που προέκυψε από την ψηφοφορία είναι το παρακάτω:
Για Πρόεδρο Συμβουλίου:
Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος ψήφισε τον κ. Γεωργιακόδη Μιχαήλ
Ο κ. Ασημάκης Νικόλαος ψήφισε τον κ. Γεωργιακόδη Μιχαήλ
Η κα Γιαλιτάκη Αικατερίνη ψήφισε τον κ. Κοσσίδα Απόστολο
Η κα Νούλα Μαρία ψήφισε τον κ. Γεωργιακόδη Μιχαήλ
Η κα Παντέρα Αναστασία ψηφίζει τον κ. Κοσσίδα Απόστολο
Ο κ. Ραυτογιάννης Ιωάννης ψήφισε τον κ. Φιλίππου Ανδρέα.
Σύμφωνα με την παραπάνω ψηφοφορία έλαβαν συγκεντρωτικά:
Για Πρόεδρος Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Ο κ. Γεωργιακόδης Μιχαήλ τρεις ( 3 ) ψήφους
Ο κ. Κοσσίδας Απόστολος δύο ( 2 ) ψήφους
Ο κ. Φιλίππου Ανδρέας μία ( 1 ) ψήφο
Για εξωτερικά μέλη:
Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος ψήφισε τους κ.κ. Νομικό Κωνσταντίνο,
Παπαδόπουλο Βασίλειο
Λιάκο Αριστοτέλη
Ο κ. Ασημάκης Νικόλαος ψήφισε τους κ.κ.

Κόκκινο Χριστόδουλο
Νομικό Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο Βασίλειο

Η κα Γιαλιτάκη Αικατερίνη ψήφισε τους κ.κ.

Λιάκο Αριστοτέλη
Μπακογιάννη Κωνσταντίνο
Νομικό Κωνσταντίνο

Η κα Νούλα Μαρία ψήφισε τους κ.κ.

Νομικό Κωνσταντίνο
Λιάκο Αριστοτέλη
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Μαυρομάτη Μαρία
Η κα Παντέρα Αναστασία ψήφισε τους κ.κ.

Χαλιάσο Γεώργιο
Μπακογιάννη Κωνσταντίνο
Διαμαντάρα Αλέξανδρο

Ο κ. Ραυτογιάννης Ιωάννης ψήφισε τους κ.κ.

Μαρουλά Ιωάννη
Κόκκινο Χριστόδουλο
Μπακογιάννη Κωνσταντίνο

Σύμφωνα με την παραπάνω ψηφοφορία έλαβαν συγκεντρωτικά:
Διαμαντάρας Αλέξανδρος

μία ( 1 ) ψήφο

Κόκκινος Χριστόδουλος

δύο ( 2 ) ψήφοι

Λιάκος Αριστοτέλης

τρεις ( 3 ) ψήφους

Μαρουλάς Ιωάννης

μία ( 1 ) ψήφο

Μαυρομάτη Μαρία

μία ( 1 ) ψήφο

Μπακογιάννης Κων/νος

τρεις ( 3 ) ψήφοι

Λιάκος Αριστοτέλης

τρεις ( 3 ) ψήφοι

Νομικός Κωνσταντίνος

τέσσερις ( 4 ) ψήφοι

Παπαδόπουλος Βασίλειος

δύο ( 2 ) ψήφοι

Χαλιάσος Γεώργιος

μία ( 1 ) ψήφο

Από το παραπάνω αποτέλεσμα προκύπτει ότι κανείς από τους υποψηφίους για τη
θέση του Προέδρου και των λοιπών εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
δεν συμπληρώνει σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5β του ν. 4009/2011 την
απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου και κατά
τη δεύτερη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών.

Κατόπιν τούτου η Οργανωτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
α. να κηρύξει τη διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και λοιπών εξωτερικών
μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας άγονη
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β. να αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
έγγραφο στο οποίο να εκθέτει τα αποτελέσματα των δύο συνεδριάσεων των
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και να ζητήσει οδηγίες σχετικά με τα
παρακάτω ερωτήματα:
1. εάν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του
ν.4009/2011 η Οργανωτική Επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της και πρέπει να
θέσει στη διάθεση του Υπουργείου την παραίτησή της
2. στην περίπτωση που θα παραμείνει η Οργανωτική Επιτροπή από ποιο σημείο θα
πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία, δηλαδή από την ανάδειξη των εσωτερικών
μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ή την επαναπροκήρυξη και συμπληρωματικών
υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και των εξωτερικών μελών.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση ώρα 16:30
μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖ. ΤΣΟΥΣΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. Αμαράντου
Γραμματέας Τ.Ε.Ι.
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