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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

(Τ.Ε. Ι . )  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του 

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – 

Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση 

Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190), 

2. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: 

το άρθρο 2 «Ορισμοί», την παρ. 1 του άρθρου 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο» και τις 

παρ. 1, 2 του άρθρου 84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α έως Ε»,  

3. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 

254Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

4. το υπ΄ αρ. 6/21-11-2017 (αρ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 6463/21-11-2017) έγγραφο της 

εφορευτικής επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό εκλογής του 

εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο και συνεπώς 

και στο Πρυτανικό Συμβούλιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1δ του άρθρου 

14 του ν. 4485/2011, 

5. το υπ΄ αρ. 6344/15-11-2017 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προς τους 

φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Ιδρύματος σχετικά με την 

ανάδειξη των εκπροσώπων τους στα συλλογικά όργανα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 

των Ακαδημαϊκών Μονάδων του, 

6 .  την αρ. 201651/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη εκλογής του Πρύτανη και των 

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θητεία από 1-12-2017 έως 
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30-11-2021, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 

627/ΥΟΔΔ/28-11-2017), 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Τη συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, από 1-12-2017, αποτελούμενο από:  

 

Α. Τον Πρύτανη, Ξενοφώντα Σπηλιώτη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

 

Β. Τους Αντιπρυτάνεις: 

- Μιχαήλ Βραχνάκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

- Στέφανο Ζαούτσο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

- Παναγιώτη Πλαγερά, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

- Λάμπρο Σδρόλια, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

 

Γ. Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους 

εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο, με ετήσια θητεία (δεν έχει υποδειχθεί). 

 

Δ. Τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων, κ. Κωνσταντίνο Τιβικέλη, που 

μετέχει και στη Σύγκλητο, με διετή θητεία.  

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί 

ο εκπρόσωπος των φοιτητών. 

 

Χρέη Γραμματέα του Πρυτανικού Συμβουλίου θα ασκεί διοικητικός υπάλληλος του 

Ιδρύματος που θα ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την πρόσκληση του Πρύτανη. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στον 

Ιστότοπο του Ιδρύματος. 

 
 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

- Οριζόμενους στην απόφαση  
(Ενυπόγραφα) 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γραμματεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων  
- Υ.Δ.Μ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
- Σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

(Με ηλεκτρονική αποστολή) 
- Συλλόγους Δ.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
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