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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του Ν.
4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α΄/2017) 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 123Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.
127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/2013).
2. Το άρθρο 12 «Όργανα του Ιδρύματος», το στοιχ. γ της παρ. 1 & το στοιχ. η της παρ. 15
του άρθρου 15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις», καθώς και το άρθρο 53 «Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.» του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114Α΄/2017).
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. Την υπ’ αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».
5. Την αρ. 201651/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2021 (ΦΕΚ
627/ΥΟΔΔ/28-11-2017).
6. Το υπ’ αριθμ. 1/27-12-2017 πρακτικό της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σύμφωνα με
το οποίο στο 1ο θέμα αυτού, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο ο τομέας ευθύνης και οι
επιμέρους αρμοδιότητες των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Καθορίζουμε τη σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από τους
Αντιπρυτάνεις, σε περίπτωση που ο Πρύτανης απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να
ασκήσει τα καθήκοντά ως εξής :
1.
2.
3.
4.

Παναγιώτης Πλαγεράς, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
Στέφανος Ζαούτσος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
Μιχαήλ Βραχνάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
Λάμπρος Σδρόλιας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.

Β. Καθορίζουμε – μετά και από έγκριση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
καταγραφείσα στο υπ’ αριθμ. 1/27-12-2017 πρακτικό αυτής - τον Τομέα ευθύνης
καθενός από τους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και τις
επιμέρους αρμοδιότητες αυτών, ως ακολούθως :
Ι) Αναθέτουμε στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΖΑΟΥΤΣΟ, ο
οποίος θα προΐσταται του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, τις κάτωθι αρμοδιότητες:
- Να καταρτίζει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος στα πλαίσια του
ετήσιου προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τον Αντιπρύτανη Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
- Να παρακολουθεί σε συνεργασία με τον Πρύτανη την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού
Σταθμού του Ιδρύματος.
- Να εισηγείται στον Πρύτανη, Πρυτανικό Συμβούλιο:
α) όλα τα διοικητικά θέματα.
β) τα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλων των κατηγοριών
του προσωπικού του Ιδρύματος.
γ) τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής &
Τεχνικών Υπηρεσιών.
δ) το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος στα πλαίσια του ετήσιου
προϋπολογισμού.
ε) τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και στελέχωση του παιδικού σταθμού.
στ) τον σχεδιασμό της φύλαξης, ασφάλειας, πυρασφάλειας και καθαριότητας των
χώρων του Ιδρύματος.
ΙΙ) Αναθέτουμε στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας,
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ, τις κάτωθι αρμοδιότητες:
- Να συνεπικουρεί τον Πρύτανη στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας για την κρίση
εκλεκτορικών για εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση κ.λ.π. των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών
Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
- Να εισηγείται στον Πρύτανη, Πρυτανικό Συμβούλιο:
α) όλα τα ακαδημαϊκά θέματα και τα θέματα φοιτητικής μέριμνας.
β) τα θέματα που αφορούν στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, στο ακαδημαϊκό
προσωπικό και εν γένει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των Τμημάτων και των
Σχολών.
γ) τα θέματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και τα θέματα που αφορούν
στους φοιτητές του Ιδρύματος.
δ) τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση και την επικαιροποίηση των μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητειών.
III) Αναθέτουμε στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ.
ΛΑΜΠΡΟ ΣΔΡΟΛΙΑ, τις κάτωθι αρμοδιότητες:
- Να συνεργάζεται με τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων για την κατάρτιση του
ετήσιου προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του ετήσιου
προϋπολογισμού.
- Να εισηγείται στον Πρύτανη, Πρυτανικό Συμβούλιο:

α) όλα τα οικονομικά θέματα.
β) τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
γ) τις τροποποιήσεις-αναμορφώσεις του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του
Ιδρύματος.
δ) τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος.
ΙV) Αναθέτουμε στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ, τις
κάτωθι αρμοδιότητες με δικαίωμα υπογραφής:
- Να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε.
- Να υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και
αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.
- Να υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.
- Να υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της
Επιτροπής.
- Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Ε.Λ.Κ.Ε. και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
- την Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με
αρμοδιότητες:
α) Να συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να ορίζει
ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, να προεδρεύει των εργασιών του και
να εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του
Συμβουλίου.
β) Να επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του
Κανονισμού του.
γ) Να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.
δ) Να προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και να υπογράφει τις συμβάσεις
προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις
γενικές του ανάγκες.
ε) Να υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου σύμφωνα
με όσα ορίζει η νομοθεσία.
στ) Να ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις
επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων.
ζ) Να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
η) Να εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, την επιλογή του
Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
θ) Να υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής
εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010
(Α΄ 163).
ι) Να συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται
από τη Σύγκλητο και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
μετά την έγκρισή της.
H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον Ιστότοπο του Ιδρύματος.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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