
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό μελών συγκρότησης Επιτροπής 

διενέργειας Διαγωνισμού για τη Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας  

Παρουσία της Διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού και Στελεχών των υπηρεσιών του Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 

Δευτέρας 09 Οκτωβρίου 2107 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Πρύτανη, στη Λαμία, δημόσια 

κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας για τη διενέργεια Διαγωνισμού «Ανάδειξης αναδόχου σχετικά με την σίτιση των 

φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», μετά από την αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ι. 5679/05-10-2017 

ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Καθηγητή Πέτρου 

Λάμψα. 

Πιστός στις προεκλογικές του δεσμεύσεις ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καθηγητής 

Πέτρος Λάμψας προχώρησε μέσα από διαφανείς διαδικασίες, στην τήρηση των κανόνων που 

θέτει η πολιτεία σχετικά με τις κληρώσεις και κατέβαλε προσπάθεια ώστε, εκτός των Μελών της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας, να συμμετέχουν στις κληρώσεις που διενεργούνται στο ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας, απλοί πολίτες ή έχοντες νόμιμο συμφέρον. Για την κλήρωση αξιοποιήθηκαν οι 

δυνατότητες που θέτει το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κλήρωσης «Γεννήτρια Τυχαίων Ακέραιων 

Αριθμών» (Random Integer Generator, στη διεύθυνση: https://www.random.org/integers/), ώστε 

να επιτευχθεί το αδιάβλητο της κλήρωσης. 

Κατά τη διαδικασία της κλήρωσης, ήταν παρόντες, εκτός του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

Καθηγητή Πέτρου Λάμψα, οι Αντιπρυτάνεις κ. Στριμπάκος Νικόλαος και Μερτζάνης Αριστείδης, ο 

κ. Δημόπουλος Παναγιώτης, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής, ο κ. Καραγιάννης Θωμάς, 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού, η κα Ματσούκα 

Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών, η κα 

Μπέλεχα Χαρούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων, η κα 

Καπράνα Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτοκόλλου και ο κ. Δημουλάς Χρήστος, 

Υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων, που εκπροσώπησαν το Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας. Επίσης κατά τη διαδικασία της κλήρωσης, ήταν παρούσα και η κα 

Παπανικολάου Παρασκευή, δικηγόρος, εκπρόσωπος της Εταιρείας Εκμετάλλευσης Εστιατορίων 

με την Επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 

Στη σύντομη δήλωσή του ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καθηγητής Πέτρος Λάμψας, 

ανέφερε: «Η κλήρωση διεξάχθηκε με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στις ανοιχτές και 

δημοκρατικές διαδικασίες που θεωρούμε ότι εξασφαλίζουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για 

την ελληνική κοινωνία». 

 

 

https://www.random.org/integers/

