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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ
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ΘΕΜΑ: «Παραίτηση Αντιπρύτανη και ορισμός αντικαταστάτη Αντιπρύτανη έως τις 3011-2017, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 (Κεφ. Β΄) του Ν. 4473/30-5-2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνεδρίαση 162η/5-10-2017, θ. 9ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του Ν.
4485/4-8-2017 «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΄/03.06.2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/16.9.2013),
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/4-8-2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α΄/2017) και
ειδικότερα : α) το άρθρο 12 «Όργανα του Ιδρύματος» του Ν. 4485/4-8-2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114Α΄/2017) και β) την παρ. 13α του άρθρου 84 «Τελικές και Μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α έως Ε» σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι «Έως τη λήξη της
θητείας τους οι Αναπληρωτές Πρύτανη εκτελούν χρέη Αντιπρύτανη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον παρόντα νόμο».
3. Το άρθρο 2 «Θέματα Διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4473/30-5-2017 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με την παρ.
13 του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» του Ν. 4485/4-8-2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114Α΄/2017).
4. Το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του Ν. 4485/4-8-2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114Α΄/2017) σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε το άρθρο 8 «Όργανα του
Ιδρύματος» του Ν.4009/11 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195Α΄/6.9.2011) και
τα όργανα του ιδρύματος απαριθμήθηκαν εκ νέου με το άρθρο 12 «Όργανα του
Ιδρύματος» πλέον μη συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου του Ιδρύματος.
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5. Την υπ΄ αριθ. 3319/29-05-2013 απόφαση του τέως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας,
Παναγιώτη Γούλα σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτών προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας,
τον ορισμό της σειράς αναπλήρωσης, καθώς και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε
αυτούς, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (υπ΄αρ. 3657/11-62013, ΑΔΑ: ΒΛΒΟ46914Κ-ΞΑΝ) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1535Β΄/21.06.2013.
6. Την υπ΄ αριθ. 4880/03-09-2015 απόφαση του τέως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Παναγιώτη Γούλα περί αποδοχής παραίτησης Αναπληρωτή Προέδρου, ορισμού νέου
Αναπληρωτή Προέδρου - μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και καθορισμού σειράς
αναπλήρωσης Προέδρου Ιδρύματος» η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας (υπ΄ αρ. 5020/9-9-2015 απόφαση, ΑΔΑ: 6ΒΦΒ46914Κ-ΦΗΗ) και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2152Β΄/7-10-2015.
7. Την υπ’ αριθμ. 5286/29-9-2017 αίτηση παραίτησης του κ. Ευστάθιου Βελισσαρίου,
Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από τη θέση του Αντιπρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
8. Την παρ. λστ του άρθρου 13 «Σύγκλητος» του Ν. 4485/4-8-2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114Α΄/2017) σύμφωνα με το οποίο η Σύγκλητος «ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος».
9. Το από 4-7-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού σχετικά με λίστες αρχαιότητας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος μετά την
εφαρμογή του Ν.2916/01.
10. Το υπ’ αριθμ. Φ11/123690/Ζ2/20-07-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου.
11. Το γεγονός ότι τα τρία πρώτα μέλη ΔΕΠ της εν λόγω λίστας είναι ο παραιτηθείς από το
αξίωμα του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Χρυσάφης Χαρτώνας, ο ήδη ορισθείς
αντικαταστάτης πρύτανης, κ. Νικόλαος Μπάτης και ο ήδη ορισθείς αντικαταστάτης
Αντιπρύτανης, κ. Γ. Παπαπολυμέρου.
12. Το ΦΕΚ 417/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ορισμός του κ. Νικόλαου
Μπάτη ως αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ’ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/2017).
13. Την αριθ. πρωτ. 4918/31-8-2016 (ΑΔΑ: 72I246914K-4Λ3) απόφαση συγκρότησης της
Συνέλευσης (ήδη Συγκλήτου) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
14. Την από 5-10-2017 έγγραφη δήλωση του κ. Χρήστου Μακρίδη ότι αποδέχεται το αξίωμα
του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 5286/29-9-2017 αίτησης παραίτησης του κ. Ευστάθιου
Βελισσαρίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από τη θέση του
Αναπληρωτή Προέδρου (ήδη Αντιπρύτανη) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
ΙΙ. Τον ορισμό του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΔΤ ΑΜ367103
καθηγητή πρώτης βαθμίδας ως αντικαταστάτη Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατ’
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 του Ν. 4473/30-5-2017 στη θέση του παραιτηθέντος
κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ στου οποίου τις αρμοδιότητες – καταγραφείσες στην υπ΄ αρ.
3657/11-6-2013 απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 1535Β΄/21-6-2013 - θα υπεισέλθει για
το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της παραταθείσας θητείας, ήτοι έως 30-11-2017.
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες αυτές έχουν ως εξής :
«1. Την κατεύθυνση και εποπτεία του έργου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών
Υπηρεσιών (Τμήματα Πληροφορικής, Μελετών − Κατασκευών και Συντήρησης).
2. Τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργικότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ
Θεσσαλίας, καθώς επίσης και την ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Ιδρύματος.
3. Τη μέριμνα και υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αθλητικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες του ΤΕΙ Θεσσαλίας, τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων και
συμμετοχής του T.E.I. σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, πανελλαδικούς αγώνες ή
γιορταστικές εκδηλώσεις.
4. Την εποπτεία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και
Παιδικού Σταθμού του ΤΕΙ, όπως έχουν διαμορφωθεί με το Π.Δ. 362/2002.
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5. Την εισήγηση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ
Θεσσαλίας.»
ΙΙΙ. Tον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τους
Αντιπρυτάνεις όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιοδήποτε λόγο, ως εξής:
1. Μιχαήλ Βραχνάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
2. Γεώργιος Παπαπολυμέρου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
3. Χρήστος Μακρίδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
Κατά τα λοιπά να ισχύσουν τα αναφερόμενα περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
που καταγράφονται στις υπ΄ αρ. 3657/11-6-2013 (ΦΕΚ 1535Β΄/21-6-2013) και 5020/9-92015 (ΦΕΚ 2152Β΄/7-10-2015) αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον Ιστότοπο του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
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