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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμ. 5/15-2-2012
Στη Λαμία σήμερα 15-2-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. ύστερα από
την αριθμ. 39/13-2-2012 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
Πρόεδρος
Καθηγητής Θεόδωρος Γκανέτσος
Μέλος
Καθηγητής Στέφανος Καραγιάννης
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 12:30 μ.μ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Καθορισμός ενεργειών για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη
καθηγητών – εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Τίθεται υπόψη των μελών της Επιτροπής το έγγραφο αρ. πρωτ.
14531/Ε5/10.2.2012 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, σε απάντηση του υπ’ αριθ. 34/20.1.2012 εγγράφου της
Οργανωτικής Επιτροπής, για την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών που πρέπει να
ακολουθηθούν για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Οργανωτική Επιτροπή ομόφωνα
αποφασίζει
α. αιτείται προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όλων των
μελών Ε.Π. την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στο αμφιθέατρο του πρώην κτιρίου
της Διοίκησης.
β. προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη καθηγητών – εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με τετραετή θητεία από την ημερομηνία ανάδειξής
τους, που θα διενεργηθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στο αμφιθέατρο του
πρώην κτιρίου της Διοίκησης ( στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στη Λαμία ) και από ώρα
13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.
Επισημαίνονται τα εξής:
Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατό να ψηφίσουν όλα τα παρόντα μέλη στον
προκαθορισμένο χρόνο, η ψηφοφορία θα παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαία.
Οι πίνακες υποψηφίων παραμένουν ίδιοι και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην ανακοίνωση αρ. 30/5.1.2012 της Οργανωτικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.
Το εκλογικό δικαίωμα θα ασκήσουν τα μέλη Ε.Π. που είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
στην υπ’ αριθ. 576/25.01.2012 συνεδρίασή του.
Οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία με το δελτίο αστυνομικής τους
ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους, το
οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή.
Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2
Φ.122.1/311/125673α/04-11-2011 η τριμελής οργανωτική επιτροπή.

της

Υ.Α.

Γραμματειακή υποστήριξη θα παρασχεθεί από τα μέλη Δ.Π. τα οποία έχουν ορισθεί
στο υπ’ αριθ. 42/9.1.2012 έγγραφο του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα
επαναληφθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 στον ίδιο χώρο κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα και με την ίδια διαδικασία.

Μετά ταύτα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κάνουν έκκληση στον
Πρόεδρο του Ιδρύματος να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών,
όπως έχει αιτηθεί και με το πρακτικό Νο 4/20.1.2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση ώρα
14:00μ.μ.
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