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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμ. 4/20-1-2012
Στη Λαμία σήμερα 20-1-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00΄ ύστερα από την
αριθμ. 32/17-1-2012 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 9.00΄ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Καθορισμός ενεργειών για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη
καθηγητών – εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Τίθενται υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30/16.1.2012 έγγραφο των υποψηφίων εσωτερικών
μελών Συμβουλίου κ.κ. Χ. Θωμαΐδη, Αθ. Καναπίτσα, Αν. Παντέρα, Ι.
Ραυτογιάννη με το οποίο ζητούν την επανάληψη της μη
πραγματοποιηθείσας λόγω κατάληψης εκλογικής διαδικασίας και τον
ορισμό άλλου χώρου στη Λαμία για την πραγματοποίηση των εκλογών.
2. Το υπ’ αριθ. 31/16.01.2012 ηλεκτρονικό μήνυμα του μέλους της Επιτροπής
κ. Θ. Γκανέτσου με το οποίο ζητά την αποστολή εγγράφου προς το
υπουργείο με το ερώτημα για τη διενέργεια των εκλογών.
3. Τα αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης του Προέδρου της Επιτροπής με
τον Πρόεδρο του συλλόγου σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. στην οποία του
εξέφρασαν την πρόθεσή τους να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή της
διαδικασίας οποιαδήποτε ημερομηνία και σε οποιοδήποτε χώρο
αποφασιστεί αυτή.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4009/2011 σύμφωνα με τις οποίες η
εκλογική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων
προθεσμιών και πάντως μέχρι τις 16.1.2012.
5. Οι διατάξεις των υπ’ αριθ. Φ 122.1/311/125673α/Β2 ( ΦΕΚ 2503/4.11.2011)
« Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.» δεν αναφέρουν ρητά τη δυνατότητα
επαναληπτικών εκλογών.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Οργανωτική Επιτροπή ομόφωνα

αποφασίζει

α. την αποστολή του παρόντος προς το Γραφείο της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών που πρέπει
να ακολουθηθούν για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, υπό τις παρούσες συνθήκες των έντονων αντιπαραθέσεων από τους
φοιτητές και δεδομένου ότι έχει λήξει η προθεσμία των διαδικασιών που
αναφέρονται στο σχετικό νόμο, ζητούμε να δοθεί παράταση στο έργο της Επιτροπής
μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις του νόμου
διαδικασιών.
β. αιτείται από το Τ.Ε.Ι. την κοινοποίηση κάθε σχετικής έγγραφης πληροφόρησης,
την χορήγηση εγκεκριμένων επικαιροποιημένων καταλόγων του εκλογικού σώματος
των μελών Ε.Π. και τη διασφάλιση χώρου και μέσων ασφαλούς και απρόσκοπτης
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση ώρα 10:30΄

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Α. Αμαράντου
Γραμματέας Τ.Ε.Ι.

