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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νο 54/22-6-2017 
 
 

Σήμερα, 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Λάρισα, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 137067/Ζ1/25-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 466/ΥΟΔΔ/5-9-
2016) σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
ΤΕΙ/Θ 3351/15-6-2017 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 52/15-6-2017) πρόσκληση του κ. Ευάγγελου 
Ευμορφόπουλου, Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης 
(Η.Δ.):  

 

1. Ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου. 
2. Επικύρωση των υπ΄αριθ. 49/6-4-2017, 50/7-4-2017, 51/7-4-2017, 52/29-5-2017, 53/31-5-

2017 πρακτικών του Συμβουλίου. 
3. Απολογισμός δραστηριότητας 2016 - 2017 του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
4. Ζωτικής σημασίας θέματα του Συμβουλίου που παραμένουν σε εκκρεμότητα όπως θέματα 

ΕΛΚΕ, διαχείρισης του 25% των εσόδων από τα ΠΜΣ και δημιουργίας έργων από την 
αντίστοιχη παρακράτηση, δράση αγροκτήματος κ.λ.π. και οι παράγοντες που δεν 
βοήθησαν στην εκπλήρωση αυτών. 

 
Επί έντεκα (11) μελών παρευρίσκονται έξι (6) και συγκεκριμένα οι:  
 

Παρόντες: 
 

1. Ευμορφόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος  
2. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος  
3. Ζαούτσος Στέφανος, εσωτερικό μέλος 
4. Ζηλίδης Χρήστος, εσωτερικό μέλος  
5. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος  
6. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος 

 
Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως): 
 

1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος  
2. Θεοδοσίου Γεώργιος, εσωτερικό μέλος  
3. Μίχος Σπυρίδων - εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος  
4. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος  
5. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος  

(προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και παρέμεινε μέχρι τη 
λήξη της) 

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Παναγιώτης Γούλας, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση 
του 4ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτού, λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 
Χρέη Γραμματέα ασκεί η κ. Θεοδώρα Μακρή, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Ατομικών και 

Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Ιδρύματος, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 
 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θέμα 3ο  
Απολογισμός δραστηριότητας 2016 - 2017 του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 
Προέδρου του Συμβουλίου, κ. Ε. Ευμοφόπουλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε 

 
αποφασίζει ομόφωνα  

 
Ι. εγκρίνει τον απολογισμό δραστηριότητας του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας για το Α.Ε. 2016 – 
2017 και  
ΙΙ. τη δημοσιοποίηση αυτού στον ιστότοπο του Ιδρύματος, ως ακολούθως: 
 

Απολογισμός δραστηριότητας του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας  

για το Α.Ε. 2016 – 2017 

 
Ο απολογισμός της δραστηριότητας του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας για το Α.Ε. 2016 - 2017 
επικεντρώνεται: 
- σε αποφάσεις/ενέργειες του Συμβουλίου οι οποίες ολοκληρώθηκαν,  
- σε αποφάσεις του Συμβουλίου για τις οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα τα σχετικά αιτήματα 

για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 
- στους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των καθηκόντων του 
Συμβουλίου. 
 
 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

 Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’ αριθ. 137067/Ζ1/25-08-2016 Υ.Α., σύμφωνα 
με το ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 466/ 5-9-2016 
(τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και 
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα). 

 Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε 
στη Λάρισα στις 21 Σεπτεμβρίου 2016.  
Συνολικά προγραμματίστηκαν δώδεκα (12) συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Ωστόσο, δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι δύο (2) συνεδριάσεις λόγω έλλειψης απαρτίας. 
Ασχολήθηκε με θέματα της αρμοδιότητάς του, με την παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος, 
και, όταν τα θέματα το απαιτούσαν, με την παρουσία των αρμοδίων Αναπληρωτών Προέδρου 
και υπευθύνων των διοικητικών μονάδων για την παροχή διευκρινίσεων. 

 Οι προσκλήσεις ημερησίας διάταξης και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Συμβουλίου 
αναρτώνται στον Ιστότοπο του Ιδρύματος στα πλαίσια της ενημέρωσης της κοινότητας του 
ΤΕΙ για το έργο του Συμβουλίου και της διασφάλισης της διαφάνειας. 
 

 Επιτροπές Εργασίας του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
 

Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιβ της παρ. 10 
του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄), αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών που θα 
αναλάβουν τη διαμόρφωση των εισηγήσεων επί των θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της 
κάθε επιτροπής (υπ΄αριθ. 43/7-10-2016 συνεδρίαση), ως ακολούθως: 
 

Επιτροπή χάραξης στρατηγικής του Ιδρύματος  
(Καθορισμός κατευθύνσεων για ανάπτυξη του Ιδρύματος – συμφωνίες προγραμματικού 
σχεδιασμού – παρακολούθηση σε ετήσια βάση) 
• Στέφανος Ζαούτσος, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Γεώργιος Θεοδοσίου, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
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• Φίλιππος Σαπουνάς, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Χρήστος Ζηλίδης, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
 

Επιτροπή επεξεργασίας Οργανισμού του Ιδρύματος 
• Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Δημήτριος Νάκος, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Ουρανία - Κωνσταντία Λάμπρου, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Στέφανος Ζαούτσος, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
 

Επιτροπή επεξεργασίας Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος 
• Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Πρόεδρος - Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Γεώργιος Θεοδοσίου, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Ουρανία - Κωνσταντία Λάμπρου, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Σπυρίδων Μίχος, Εκπρόσωπος φοιτητών, Εκπρόσωπος Φοιτητών/ Εσωτερικό μέλος 

Συμβουλίου 
 

Επιτροπή Προϋπολογισμού – Απολογισμού και Οικονομικών του Ιδρύματος 
• Λάμπρος Σδρόλιας, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Φίλιππος Σαπουνάς, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου 
• Χρήστος Ζηλίδης, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου 
 

 Προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
 

Το Συμβούλιο κλήθηκε δυο φορές να προχωρήσει σε προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του 
Προέδρου του Ιδρύματος, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ωστόσο, αναβλήθηκε η προκήρυξη εκλογών δεδομένης της ψήφισης 
σχετικής διάταξης στον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78), συγκεκριμένα στην παρ. 1 του άρθρου 2 
(ΜΕΡΟΣ Β), με την οποία προβλέπεται τρίμηνη παράταση θητείας των μονομελών και συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την 31η 
Αυγούστου 2017.  

 
Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Θεσσαλίας 
 

Το Συμβούλιο, στη συνεδρίαση υπ΄αριθ. 44/3-11-2016, εξετάζοντας την υπ΄αριθ. 109/12-10-2016 
(θέμα 17ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σχετικά με τη μετονομασία του 
Ιδρύματος από «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας» σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Θεσσαλίας» αποφάσισε την αποδοχή της εν λόγω απόφασης της Συνέλευσης, με τις 
ακόλουθες επισημάνσεις: 

 Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η συνθήκη της Μπολόνια όχι απλώς επιτρέπει αλλά επιβάλει την 
κατάταξη των ΑΤΕΙ στην κατηγορία των Πανεπιστημίων. 

 Η φύση και η φυσιογνωμία των ΑΤΕΙ τα εντάσσουν στην κατηγορία των Πανεπιστημίων 
Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

 Το επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού και το ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
έργο, το οποίο επιτελείται κατατάσσει τα ελληνικά ΑΤΕΙ σε υψηλή βαθμίδα των 
Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 Ήδη, οι απόφοιτοι των δικών μας ΑΤΕΙ έχουν πολύ μεγαλύτερα επαγγελματικά δικαιώματα 
εκτός της χώρας από ότι έχουν μέσα στη χώρα μας. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν να 
υποσκάπτουμε μόνοι μας το κύρος των χορηγούμενων πτυχίων. 

 Είναι επιβεβλημένο η πολιτεία να μεριμνήσει για την άμεση μετονομασία των ΑΤΕΙ σε 
Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και να καθιερώσει το αυτονόητο δικαίωμα των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην έρευνα και τη χορήγηση διδακτορικών τίτλων σπουδών. 
 

 Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας 
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Το Συμβούλιο (υπ΄αριθ. 51/7-4-2017 συνεδρίαση) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 
58, 59 και 60 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του εδάφιου 
στ΄ του άρθρου 59 με το άρθρο 18 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ189Α΄), αποφάσισε:  

I. την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή ανώνυμης 
εταιρείας, για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας,  

II. την παροχή της σύμφωνης γνώμης του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έκδοση του σχεδίου του Π.Δ. και 

III. την κατάρτιση σχεδίου Π.Δ., συνοδευόμενο από εισηγητική έκθεση, το οποίο θα υποβληθεί 
στους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να διευκολύνει τη σύσταση του Ν.Π.Ι.Δ. 

 

Η σχετική απόφαση έχει σταλεί προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για τις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με την έκδοση του σχεδίου του Π.Δ.  
 

 Στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος 
 

Ανατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή χάραξης στρατηγικής του Ιδρύματος να καταρτίσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος, στην οποία θα 
ενταχθεί η διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί σχετική 
εισήγηση διότι αναμένεται η κατάρτιση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς 
και η οριστικοποίηση των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου. 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

 Έγκριση τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων – 
τροποποιήσεις/ αναμορφώσεις  
 

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι τόσο η έγκριση του τακτικού οικονομικού 
προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Ιδρύματος, όσο και 
των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το Συμβούλιο έχει εγκρίνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (υπ΄ αριθ. 46/16-12-2016 
συνεδρίαση) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (υπ΄ αριθ. 50/7-4-2017 συνεδρίαση) αλλά 
και έναν αριθμό τροποποιήσεων/ αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος (υπ΄ αριθ. 
43/7-10-2016, 45/15-12-2016 46/16-12-2016, 48/23-3-2017, 50/7-4-2017 συνεδριάσεις), οι 
αποφάσεις επί των οποίων έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο του Ιδρύματος. 
Προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι καταγραφές που παρουσιάζονταν στις λογιστικές καταστάσεις 
που υποβλήθηκαν από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους 
υπεύθυνους της οικονομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος και, κατά περίπτωση, ζητήθηκαν 
επιπρόσθετες διευκρινίσεις και στοιχεία. 
 

 Θέματα ΕΛΚΕ 
 

Στα πλαίσια των οικονομικών του αρμοδιοτήτων και της αναγκαιότητας διασφάλισης της ορθής 
απόδοσης των εισφορών προς το Ίδρυμα προκειμένου να προασπιστεί τα συμφέροντα του, το 
Συμβούλιο προέβη σε αιτήματα προς την ΕΕΕ και τον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρόεδρο για 
ενημέρωση των μελών του αναφορικά: 

- Με τα έργα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται μέσω 
του ΕΛΚΕ,  

- την προβλεπόμενη παρακράτηση 8% των εσόδων από τα ερευνητικά έργα και 25% από τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υπέρ του Ιδρύματος, καθώς και  

- τον τρόπο διαχείρισής τους. 
Το Συμβούλιο εξασφάλισε, για πρώτη φορά, την ενσωμάτωση των εσόδων παρακράτησης 8% 
από τα ερευνητικά έργα στον τακτικό προϋπολογισμό. Αντίθετα, συνεχίζει από τον ΕΛΚΕ η μη 
απόδοση του ποσοστού 25% των εσόδων από τα ΠΜΣ, παρά τις επανειλημμένες ενέργειες και 
αποφάσεις του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Για το ζήτημα της μη συμμόρφωσης του ΕΛΚΕ προς 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ότι αφορά την απόδοση του 25% στον τακτικό προϋπολογισμό 
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του Ιδρύματος, το Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν (υπ΄ αριθ. 43/7-10-2016, 47/26-1-2017, 48/23-3-2017, 54/22-6-2017 συνεδριάσεις).  
 
Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου πραγματοποίησαν 
κατ΄ιδίαν συναντήσεις με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να γνωρίσουν 
καλύτερα τα διάφορα προβλήματά τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις επί αιτημάτων 
που υποβλήθηκαν προς το Συμβούλιο για την εξεύρεση λύσεων. 
 

 Ορισμός/ μείωση διδάκτρων σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών/ υποτροφίες 
 

Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιγ της παρ. 10 του άρθρου 8 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 
4076/2012 (ΦΕΚ159Α΄), εμπίπτει ο ορισμός διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης 
σχολής.  
Το Συμβούλιο, μετά την κατάθεση σχετικών προτάσεων των Δ/ντών των Σχολών του Ιδρύματος, 
ενέκρινε τον ορισμό και μειώσεις διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (υπ΄αριθ. 
45/15-12-2016, 51/7-4-2017 συνεδριάσεις), καθώς, επίσης, και την απαλλαγή διδάκτρων ως 
υποτροφία (υπ΄ αριθ. 42/21-09-2016 συνεδρίαση). 
 
Ε. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Σίτιση/ μείωση διδάκτρων στα ΠΜΣ/ Υποτροφίες 
 

Το Συμβούλιο προσπάθησε για την έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων των φοιτητών σε συνεργασία 
με τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο. 
Παρείχε τη συνδρομή του στις προσπάθειες της Διοίκησης για αύξηση της επιχορήγησης για τη 
σίτιση των φοιτητών ώστε να επιτευχθεί αύξηση των δικαιούχων καρτών σίτισης (υπ αριθ. 43/7-
10-2016 συνεδρίαση). 
Το Συμβούλιο, μετά την κατάθεση σχετικών προτάσεων των Δ/ντών των Σχολών του Ιδρύματος, 
ενέκρινε τις μειώσεις διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (υπ΄αριθ. 45/15-12-
2016, 51/7-4-2017 συνεδριάσεις), καθώς, επίσης, και την απαλλαγή διδάκτρων ως υποτροφία (υπ΄ 
αριθ. 42/21-09-2016 συνεδρίαση). 
 
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 Έκπτωση στα δίδακτρα παρακολούθησης ΠΜΣ 
 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή διδάκτρων σε ποσοστό 80% επί του συνολικού ποσού 
πληρωμής για τους υπαλλήλους Ιδρύματος που παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του οικείου Ιδρύματος, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Ιδρύματος, στο 
πλαίσιο της επιμόρφωσης των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους με σκοπό την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για 
την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στο πλαίσιο των 
σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπ΄αριθ. 45/15-12-2016 
συνεδρίαση). 
 
Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
 
Το Συμβούλιο τόνιζε πάντα την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων αναφορικά με την τήρηση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και γι΄αυτό ζήτησε από τα εκτελεστικά όργανα Διοίκησης 
του Ιδρύματος να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την προάσπιση της ασφάλειας και της 
ομαλής λειτουργίας του Ιδρύματος, εκδίδοντας σχετικό ψήφισμα (υπ΄αριθ. 52/29-5-2017 
συνεδρίαση). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Το Συμβούλιο προσπάθησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την ορθή εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Ωστόσο, δεν εκτέλεσε ορισμένα εκ των καθηκόντων του λόγω διαφόρων 
παραγόντων και εκφράζει την προσδοκία να υλοποιηθούν άμεσα οι αποφάσεις που παραμένουν 
σε εκκρεμότητα ώστε να ολοκληρωθεί το έργο του. 
 
Θέμα 4ο  
Ζωτικής σημασίας θέματα του Συμβουλίου που παραμένουν σε εκκρεμότητα όπως θέματα 
ΕΛΚΕ, διαχείρισης του 25% των εσόδων από τα ΠΜΣ και δημιουργίας έργων από την 
αντίστοιχη παρακράτηση, δράση αγροκτήματος κ.λ.π. και οι παράγοντες που δεν 
βοήθησαν στην εκπλήρωση αυτών 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ε. Ευμορφόπουλος, εισάγει προς συζήτηση το θέμα και 
αναφέρει ότι υπάρχουν ζωτικής σημασίας θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως: 

 

Α. Δραστηριότητα Αγροκτήματος ΤΕΙ Θεσσαλίας 
Β. Θέματα ΕΛΚΕ, διαχείρισης του 25% των εσόδων από τα ΠΜΣ και δημιουργίας έργων από την 

αντίστοιχη παρακράτηση και 
Γ. Επιστολή του κ. Γεωργίου Μπλάνα, Καθηγητή – Δ/ντή ΣΔΟ – μέλους της Συνέλευσης του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας συγκρότησης Διοικητικών Οργάνων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας και ΕΔΕ». 
 

Στη συνέχεια, σημειώνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τους παράγοντες που δεν 
βοήθησαν στην επίλυση των εκκρεμοτήτων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
επίλυσή τους. Ακολουθεί συζήτηση αναλυτικά για κάθε θέμα. 
 
Α. Δραστηριότητα Αγροκτήματος ΤΕΙ Θεσσαλίας 
………………………………………………………………………………..................................………. 
 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Συμβούλιο εκφράζει την επιθυμία να ενημερωθεί 
εκτενέστερα στο εγγύς μέλλον, αναφορικά με τα ποσοτικά δεδομένα και ιδιαίτερα του ζωικού 
κεφαλαίου ανά είδος ζώου. 
 
Β. Θέματα ΕΛΚΕ, διαχείρισης του 25% των εσόδων από τα ΠΜΣ και δημιουργίας έργων από 

την αντίστοιχη παρακράτηση 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Κατόπιν των τοποθετήσεων των μελών, τη διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε και την 
ψηφοφορία που διενεργήθηκε, το Συμβούλιο  

αποφασίζει 
I. Ομόφωνα: Τη διαβίβαση της υπόθεσης που σχετίζεται με την απόδοση του 25% των 

εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στον έχοντα πειθαρχική και 
διοικητική αρμοδιότητα δηλαδή τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. 

II. Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Σδρόλια σύμφωνα με την ανωτέρω τοποθέτησή 
του): Να διαβιβαστούν στο Υπουργείο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου επί 
του συγκεκριμένου θέματος, καθώς και τα συνοδευτικά σ΄αυτά έγγραφα. 

III. Ομόφωνα: Καλεί τον Πρόεδρο του Ιδρύματος να επανεξετάσει τη σκοπιμότητα του 
ορισμού του κ. Βραχνάκη ως Αναπληρωτή Προέδρου – Προέδρου ΕΛΚΕ, λόγω εύλογων 
αμφιβολιών που προέκυψαν από την πολύμηνη μη συμμόρφωσή του κ. Βραχνάκη στις 
αποφάσεις του Συμβουλίου και άρνησης χορήγησης στοιχείων και εγγράφων που 
αναφέρονται στο 25% των εσόδων των ΠΜΣ. 

 
Γ. Επιστολή του κ. Γεωργίου Μπλάνα, Καθηγητή – Δ/ντή ΣΔΟ – μέλους της Συνέλευσης του 

ΤΕΙ Θεσσαλίας, με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας συγκρότησης Διοικητικών Οργάνων του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΕΔΕ» 

……………………………………………………………………………………………………………….  
Μετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η συγκρότηση της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, 
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και ειδικότερα την παρ. 17α του άρθρου 80. Σύμφωνα μ΄αυτές τις διατάξεις, η ΕΕΕ συγκροτείται 
από εκπροσώπους Σχολών και όχι Τμημάτων. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας  

αποφασίζει  ομόφωνα 
Καλεί τον Πρόεδρο του Ιδρύματος να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα της συγκρότησης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με τη διενέργεια εκλογών και ανάδειξη εκπροσώπων ανά Σχολή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 
 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λήγει η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος  Τα μέλη 

Ευμορφόπουλος Ευάγγελος Ζαούτσος Στέφανος 

 Ζηλίδης Χρήστος 

 Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία 

 Νάκος Δημήτριος 

Η Γραμματέας Παπαχατζής Αλέξανδρος 

Μακρή Θεοδώρα Σδρόλιας Λάμπρος 

 

 


