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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(Συνεδρίαση 106/13.9.2016, θέμα 9ο) 
 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 1 του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄173/1983)», 

όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 αυτού με 
την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»  (ΦΕΚ Α΄114/2001), 

2. Το άρθρο 28 του Ν.2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 40Α΄/21-3-1997) και την κατ’ 
εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσα, υπ’ αριθμ. 2081241/11652/0022/17-
11-1997 (ΦΕΚ Β΄/1055/28-11-1997) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

3. Το άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «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 Α΄254) «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις»,  

4. Το γεγονός ότι με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4405/2016 «Κύρωση της απόφασης 
του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 129Α΄/13-7-2016), καταργήθηκε η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011) σχετική με το Γραμματέα του Ιδρύματος, ο οποίος ασκούσε 
τα καθήκοντα που καθοριζόταν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.1404/1983 «Δομή 
και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄173/1983), σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69Α/2007), καθώς και στο άρθρο 61 του Π.Δ. 160/2008, 
(διατάξεις οι οποίες καταργήθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 4, 25 και 58 αντίστοιχα του 
άρθρου 81 του Ν. 4009/2011,  αλλά παρέμεναν σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 22 
«Μεταβατικές Διατάξεις» του άρθρου 80 του Ν. 4009/11, μέχρι την έκδοση του 
Οργανισμού του Ιδρύματος), 

5. Το στοιχείο ιη της παρ. 18 του άρθρου 8 «Όργανα του Ιδρύματος» του Κεφαλαίου Δ΄ του 
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011), 
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που τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159΄/10-8-2012), καθώς και του στοιχείου ιζ της παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 
4009/2011, προστεθέντος με το ως άνω άρθρο του Ν.4076/11, σε συνδυασμό με την 
διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε 
με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 26 (Κεφ.Β΄) του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016), 

6. Tο 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), 

7. Το υπ’ αριθμ. 103/18-7-2016 (θέμα 10ο) πρακτικό της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 
8. Την από 2-9-2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, κ. Β. 

Δημηνίκου, 
9. Την αρ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013), 

για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

10. Την αρ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο 
διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  

11. Την αριθ. πρωτ. 4918/31-8-2016 (ΑΔΑ: 72I246914K-4Λ3) απόφαση συγκρότησης της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  

12. το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Θεσσαλίας,  

Αποφασίζουμε  
 

Ορίζουμε τον κ. Αχιλλέα Καραγιάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, εκκαθαριστή αποδοχών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 
 
H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί 
στον Ιστότοπο του Ιδρύματος. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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