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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμ. 9/17-5-2012
Στη Λαμία σήμερα 17-5-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄ ύστερα από την
αριθμ. 89/15-5-2012 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 13.00΄ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1ο Αιτήματα αρ. πρωτ. 54/16.3.2012, 55/23.3.2012, 62/29.3.2012, και
86/24.4.2012 των συλλόγων των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. για αποστολή
αλληλογραφίας σχετικής με τις εκλογές
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Τίθεται υπόψη της Επιτροπής το έγγραφο με αρ. πρωτ. 86/24.4.2012 του Δ.Σ.
σπουδαστών της Σ.Ε.Υ.Π. με το οποίο ζητούν να τους « κοινοποιηθεί με πρωτόκολλο
η αλληλογραφία που σχετίζεται με τις εκλογές και υποψηφιότητες των μελών του
συμβουλίου» σημειώνοντας ότι « τα site δεν αποτελούν ούτε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν επίσημα αποδεικτικά στοιχεία και ούτε έχουν καμία νομική
ισχύ ».
Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στα αιτήματα με αρ. πρωτ. 62/29.3.2012, και
66/2.4.2012 του συλλόγου σπουδαστών Σ.Τ.ΕΦ. με το ίδιο αντικείμενο καθώς και
στο έγγραφο αρ. πρωτ. 54/16.3.2012 των συλλόγων σπουδαστών Σ.Τ.ΕΦ. και
Σ.Ε.Υ.Π.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας
ομόφωνα αποφασίζεται
Σε απάντηση του αιτήματος του Δ.Σ. Σ.Ε.Υ.Π. κοινοποιείται η προηγούμενη
απόφαση της συνεδρίασης αρ. 7/4.4.2012 προς το Δ.Σ. Σ.Τ.ΕΦ. σύμφωνα με την
οποία το σύνολο των εγγράφων της διαδικασίας η οποία ακολουθήθηκε για τη
διενέργεια των εκλογών της 22.2.2012 για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ( προσκλήσεις, πρακτικά Οργανωτικής Επιτροπής,
πρακτικό εκλογικής διαδικασίας και αποτελέσματα ) είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι., πρόκειται για επίσημα έγγραφα και είναι διαθέσιμα στον
καθένα. Ως εκ τούτου οι Σύλλογοι Σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. έχουν στη διάθεσή τους
όλα τα έγγραφα που αιτούνται για κάθε νόμιμη χρήση.
Επ’ ευκαιρία αποφασίζεται να αποσταλεί τελευταία πρόσκληση προς όλους του
Συλλόγους Σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας να αποστείλουν άμεσα τον εκπρόσωπό
τους στο Συμβούλιο του Ιδρύματος σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4009/2011.
Θέμα 2ο Φάκελοι υποψηφιοτήτων για τη θέση Προέδρου και εξωτερικών μελών
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Η Οργανωτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
α. τα αναφερόμενα (θέμα 1ο ) έγγραφα των Συλλόγων των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι.
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 ότι δεν έχει ληφθεί απάντηση στην επιστολή με αρ. πρωτ. 83/5.4.2012 και την
ένδειξη εξαιρετικά επείγον η οποία έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σχετικά με την εκπροσώπηση των σπουδαστών
κατά τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Ιδρύματος,
ομόφωνα αποφασίζει
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με τη λήψη απάντησης από το Υπουργείο ή γνωστοποίησης από τους Συλλόγους
σπουδαστών του εκπροσώπου τους στο Συμβούλιο, άμεσα θα κληθούν τα
εκλεγέντα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. να ψηφίσουν με φανερή
ψηφοφορία τον πρόεδρο και τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου παραλαμβάνοντας
τους φακέλους των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 παρ.5 και
7 και 76 του ν. 4009/2011 « Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση ώρα 14:00
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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