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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νο 52/29-5-2017 
 

Σήμερα, 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 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 2787/19-5-2017 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 43/19-5-2017) πρόσκληση του κ. Ευάγγελου 
Ευμορφόπουλου, Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης (Η.Δ.):  

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

Επί έντεκα (11) μελών παρευρίσκονται οκτώ (8) και συγκεκριμένα οι:  
 

Παρόντες: 
 

1. Ευμορφόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος  
2. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος  
3. Ζαούτσος Στέφανος, εσωτερικό μέλος 
4. Ζηλίδης Χρήστος, εσωτερικό μέλος  
5. Θεοδοσίου Γεώργιος, εσωτερικό μέλος  
6. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος 
7. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος  
8. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος  

 
Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως): 
 

1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος  
2. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος  
3. Μίχος Σπυρίδων - εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος  

 
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Παναγιώτης Γούλας, αν και νόμιμα προσκληθείς, απουσιάζει 

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 και της συζήτησης του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης: 
 
Προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Μετά από διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα πρακτικά της 
ΡΚΕ΄, 25 Μαΐου 2017, συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο 
νόμου: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», και ειδικότερα 
το άρθρο 2 «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.», ΜΕΡΟΣ Β, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν 
πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του, 
 

αποφασίζει  ομόφωνα 
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να αναβληθεί η προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου του Ιδρύματος δεδομένης της 
ψήφισης του νομοσχεδίου από τη Βουλή, στο οποίο προβλέπεται τρίμηνη παράταση θητείας των  
μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, και ενόψει της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ε. Ευμορφόπουλος, κλείνει τη συζήτηση 
του θέματος. 
 
 Στο σημείο αυτό και πριν τη λήξη της συνεδρίασης, το Συμβούλιο εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα 
αναφορικά με τα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ίδρυμα μεταξύ φοιτητών, μετά το 
πέρας των φοιτητικών εκλογών: 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος και τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2017 
καταδικάζουν τα πρόσφατα επεισόδια που έγιναν στο χώρο του Ιδρύματος και κάθε μορφή βίας. 
Εκφράζουν την προσδοκία ότι τα εκτελεστικά όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος θα προβούν στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την προάσπιση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας του 
Ιδρύματος. 

 

Τα κάτωθι μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 

Ευάγγελος Ευμορφόπουλος 

Αλέξανδρος Παπαχατζής 

Στέφανος Ζαούτσος 

Χρήστος Ζηλίδης 

Γεώργιος Θεοδοσίου 

Δημήτριος Νάκος 

Φίλιππος Σαπουνάς 

Λάμπρος Σδρόλιας 

 
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Ιδρύματος και στα μέλη της Συνέλευσης, 
καθώς και να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος. 
 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λήγει η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος  Τα μέλη 
Ευμορφόπουλος Ευάγγελος Ζαούτσος Στέφανος 

 Ζηλίδης Χρήστος 
 Θεοδοσίου Γεώργιος 

Η Γραμματέας Νάκος Δημήτριος 
Μακρή Θεοδώρα Παπαχατζής Αλέξανδρος 

 
Σαπουνάς Φίλιππος 
Σδρόλιας Λάμπρος 

 
 

  
 


