ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαμία, 21.11.2011
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
Δ/νση:

3ο χλμ. Π.Ε.Ο.
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Πληροφορίες: Α. Αμαράντου
Τηλέφωνο: 22310- 60103
FΑΧ:
22310- 67770

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας»
Η Οργανωτική Επιτροπή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 76 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α/2011) «Δομή, λειτουργία , διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων »
2. Την υπ’ αριθ. 127170/Ε5/4.11.2011 ( ΦΕΚ 2497/τ.Β/2011 ) απόφαση της Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία συγκροτήθηκε η
Οργανωτική Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας από τον Καθηγητή Λάζαρο Τσούσκα ως
Πρόεδρο και τους Καθηγητές Θεόδωρο Γκανέτσο και Στέφανο Καραγιάννη ως μέλη.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Ε5/137582/06-12-05 (ΦΕΚ 1770/15.12.2005 τ.Α΄)
Υπουργικής Απόφασης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας».
4. Την υπ’ αριθ. Φ.122.1/311/125673α/Β2/4.11.2011 ( ΦΕΚ 2503/τ.Β/2011 ) απόφαση
της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων « Εκλογική
Διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.».
5. Την αριθ. 102617/Ε5/31-7-2008 ( ΦΕΚ 351/τ.ΥΟΔ/11-08-2008 ) Υπουργική Απόφαση
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή των κ.κ. Καρκάνη Σταύρου ως Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Κοντογεώργου Αθανασίου, Τσιτσιπή Παναγιώτη και Γιόφτσου
Γεωργίου ως Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θητεία που αρχίζει την 1-9-2008
και λήγει την 31-8-2012.
6. Την απόφαση του υπ’ αριθ. 1/18.11.2011 πρακτικού της τριμελούς Οργανωτικής
Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
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Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με τετραετή θητεία από την ημερομηνία ανάδειξής
τους που θα διενεργηθούν την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 στο Αμφιθέατρο του
Πρώην Κτιρίου της Διοίκησης (στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στη Λαμία). Η
ψηφοφορία θα αρχίσει στις 10:00π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 14:00μ.μ.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκλογή των εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου από την ψηφοφορία αυτή, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Πέμπτη
12 Ιανουαρίου 2012 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.
Επισημαίνεται ότι,
Υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία της τριμελούς επιτροπής
( γραφείο γραμματέως Τ.Ε.Ι. ) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και
ώρα 14:00μ.μ.. Η δήλωση υποψηφιότητας απορρίπτεται αν δεν εμπεριέχει ή δεν
συνοδεύεται, για κάθε μέλος υποψήφιο μέλος, από ρητή διαβεβαίωση ότι δεν
συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψηφίου και ότι, αν εκλεγεί, δεν
καταλαμβάνεται κατά το χρόνο της θητείας από το όριο ηλικίας για την έξοδο του από
την υπηρεσία.
Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση
(πλήρους απασχόλησης) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Παραίτηση
υποψηφίου γίνεται με γραπτή δήλωση, η οποία υποβάλλεται στη γραμματεία της
τριμελούς επιτροπής το αργότερο έως την έκτη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας.
Η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα εκδοθεί εντός δέκα ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων και μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
2011 και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Τ.ΕΙ. και στην κεντρική ιστοσελίδα του
Ιδρύματος.
Ενστάσεις για έλλειψη νόμιμων προσόντων και συνδρομή κωλυμάτων σε
υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου
υποβάλλονται ενώπιον της γραμματείας της τριμελούς επιτροπής το αργότερο δέκα
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
2011. Η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε
τέσσερις ημέρες από την υποβολή τους και αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων
σε περίπτωση αποδοχής τους.
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Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν τα μέλη Ε.Π. που είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία
προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Οι εκλογικοί
κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των
εκλογών και μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011.

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
Φ.122.1/311/125673α/Β2/04-11-2011 η τριμελή οργανωτική επιτροπή.
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της

Υ.Α

Της παρούσας προκήρυξης να λάβουν γνώση όλοι οι αποδέκτες με ευθύνη των
Γραμματειών των Τμημάτων και των Παρ/των Άμφισσας και Καρπενησίου.

Πίνακας Αποδεκτών
1. Όλα τα μέλη του Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
1.
Ε.Τ.Π. & Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
2. Σύλλογο Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
3. Σύλλογο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
4. Σύλλογο Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Κοινοποίηση:
1. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Δ/κος Τομέας Τ.Τ.Ε.)
2. Όλα τα Τ.Ε.Ι. της χώρας
Εσωτερική διανομή:
1. Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
2. Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
3. Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
4. Σχολές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
5. Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
6. Υπηρεσίες & Γραφεία του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
7. Πίνακα Ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
8. Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής Λάζαρος Τσούσκας
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