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ΘΕΜΑ « Σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας»

Θέτουμε υπ΄ όψιν σας τα εξής:
Κατά την ψηφοφορία της συνεδρίασηας αρ. 3/21.1.2013 του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας κατά τη συζήτηση του θέματος « Επιλογή και ανακήρυξη δύο υποψηφίων Προέδρων του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε συνέχεια της έκθεσης με τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα όσων
υπέβαλαν αίτηση για την εκλογή Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 ( ΦΕΚ 195/τ.Α΄/2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
2 παρ. 8 εδ.γ΄του ν. 4076/2012 ( ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2012) και την Υ.Α. Φ.122.1/908/144145/Β2
(ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/2012), ουδείς εκ των υποψηφίων συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το νόμο
πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και ως εκ τούτου προ του κατ’ αρχήν αδιεξόδου
αποστείλαμε την υπ’ αριθ. 412/28.1.2013 επιστολή σχετικά με τη δυνατότητα επαναπροκήρυξης
της θέσης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., στην οποία δεν έχουμε μέχρι σήμερα λάβει απάντηση.
Κατόπιν αιτήματος μελών του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση στις
5.2.2013 και κατόπιν ψηφοφορίας προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:
Μεταξύ των οκτώ ( 8 ) υποψηφίων, δύο υποψήφιοι συγκέντρωσαν από επτά ( 7 )
ψήφους, ένας πήρε δύο ( 2 ) ψήφους και δύο υποψήφιοι έλαβαν από μία ( 1 ) ψήφο έκαστος.
Δεδομένου ότι το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγκροτείται από έντεκα ( 11 ) μέλη
σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησής του (Υ.Α. 140714/Ε5/12.11.2012 ) αλλά μετά
την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Νούλα Μαρίας
στις 31.12.2012 συνεδριάζει με δέκα ( 10 ) μέλη, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν η
συγκέντρωση επτά ( 7 ) ψήφων στο πρόσωπο των εν λόγω υποψηφίων καλύπτει την πλειοψηφία
των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., και ως εκ τούτου είναι
δυνατή η ανακήρυξή τους σε υποψηφίους για τη θέση Προέδρου του Τ.Ε.Ι.

Σε διαφορετική περίπτωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 34
παρ.14 του ν. 4115/2013( ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2013), όπου προβλέπεται ότι η απαρτία του οργάνου
λογίζεται στο σύνολο των θέσεων που έχει το όργανο θα πρέπει η διαδικασία να κηρυχθεί άγονη
και να προχωρήσουμε σε επαναπροκήρυξη της εν λόγω θέσης, σύμφωνα με τη δική μας
εκτίμηση η οποία εκτέθηκε στο έγγραφό μας της 28.1.2013.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Ανδρέας Ν. Φιλίππου
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