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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νο 48/23-3-2017 
 
 

Σήμερα, 23 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 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 1393/15-3-2017 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 21/15-3-2017) 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 του υπ΄αριθ. 47/26-1-2017 πρακτικού του Συμβουλίου. 
3. Συζήτηση επί του από 6-2-2017 εγγράφου του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. κ. Μ. Βραχνάκη σχετ. με 

αναλυτικά στοιχεία δαπανών των προγραμμάτων που συστάθηκαν στον ΕΛΚΕ για τη 
διαχείριση του 25% από την απόδοση των Π.Μ.Σ. 

4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έτους 
2017. 

5. Ζητήματα διαχείρισης προβλημάτων που προέκυψαν από δραστηριοποίηση ομάδας 
φοιτητών. 

 
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  

(αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 4ου θέματος της 
Η.Δ.) 

6. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος  
7. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος  
8. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος  

 
Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως): 
 

1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος  
2. Μίχος Σπυρίδων - εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος  
3. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Παναγιώτης Γούλας, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.  

 
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  
Συζήτηση επί του από 6-2-2017 εγγράφου του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. κ. Μ. Βραχνάκη σχετ. με 
αναλυτικά στοιχεία δαπανών των προγραμμάτων που συστάθηκαν στον ΕΛΚΕ για τη 
διαχείριση του 25% από την απόδοση των Π.Μ.Σ. 
 
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα εξέφρασαν την άποψη ότι δεν έλαβαν επαρκή ενημέρωση, 
επισημαίνοντας προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. την υποχρέωση να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του 
Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ΄αριθ. 47/26-1-2017 (3ο θέμα) πρακτικό του Συμβουλίου. 
 
 
Θέμα 4ο  
Έγκριση 1ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έτους 
2017 
 
Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Αχιλλέας Καραγιάννης, 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκος, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη:  
1. Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 10 του άρθρου 8 και της παρ. 3 του άρθρου 57 «Διαχείριση 

Πόρων ΑΕΙ» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 159Α΄), 

2. την αριθ. 46/16-12-2016 (2ο θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας») απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 14737/Β2/30-
01-2017 (ΑΔΑ:Ω7Ι4653ΠΣ-ΤΡΡ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,  

3. τις τοποθετήσεις των κ.κ. Π. Γούλα, Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Φ. Καραγκόγκου, 
Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
(Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού, 

4. τη διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

I. Να εγκριθεί η 1η Αναμόρφωση - Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
έτους 2017 μόνο ως προς το σκέλος δαπανών σίτισης, να αυξηθεί δηλαδή ο κωδικός 2631β 
«Χορηγίες για λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» κατά 254.448,00€, προτείνοντας την έγκρισή 
της μόνο ως προς το σκέλος δαπανών σίτισης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και 

II. να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση μετά τη συμμόρφωση του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
ως προς την υπ΄αριθ. 47/26-1-2017 «Θέμα 3ο Σύνταξη του προϋπολογισμού 2017 σύμφωνα 
με τις οδηγίες του υπ΄αριθ. 214244/14-12-2016/Β2 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.» απόφαση του Συμβουλίου. 

 
 
Θέμα 5ο  
Ζητήματα διαχείρισης προβλημάτων που προέκυψαν από δραστηριοποίηση ομάδας 
φοιτητών 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο  
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

να επιληφθεί του θέματος σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος μόλις λάβει το τελικό 
πόρισμα από τη διερεύνηση των καταγγελιών και αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της 
κατάστασης. 
 
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 
 Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία 

Η Γραμματέας Παπαχατζής Αλέξανδρος 
Μακρή Θεοδώρα Σαπουνάς Φίλιππος 

 Σδρόλιας Λάμπρος 
 

 


